บันทึกภายใน กองบริหารศูนย์พัทยา

โทร. ๘๓-๑๑๐๐

วันที่

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง

สรุปผลกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาให้ได้ผลลัพธ์ตามนโยบาย"ฯ

เรียน ผู้อานวยการกองบริหารศูนย์พัทยา
เพื่อโปรดทราบ
เพื่อโปรดลงนาม จานวน____แผ่น
เพื่อโปรดอนุมัติ
เพื่อโปรดพิจารณา/สั่งการ
ควรส่งต่อไปที่_______________________________
สาระสาคัญ/ความเห็น
ตามที่ ที่ รั บ มอบหมายให้ ด าเนิ น การรวบรวมสรุ ป ผลกิ จ กรรมกลุ่ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
"การปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาให้ได้ผลลัพธ์ตามนโยบาย" จากโครงการสัมมนาบุคลากรกองบริหารศูนย์พัทยา
ประจาปี ๒๕๖๓ "การปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาให้ได้ผลลัพธ์ตามนโยบาย" ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม
๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง นั้น
ในการนี้ ขอส่งสรุปผลกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาให้ได้ผล
ลัพธ์ตามนโยบาย"ฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้เสนอ

สรุปผลกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาให้ได้ผลลัพธ์ตามนโยบาย"
โครงการสัมมนาบุคลากรกองบริหารศูนย์พัทยา ประจาปี ๒๕๖๓
"การปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาให้ได้ผลลัพธ์ตามนโยบาย"
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม "การปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาให้ได้ผลลัพธ์
ตามนโยบาย" มีบุคลากรกองบริหารศูนย์พัทยาเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
กลุม่ ที่ ๑. ด้านบริหารสานักงาน งบประมาณ แผนและนโยบาย
1. นางสาวสุภาว์ คาประโคน
รษก.หัวหน้างานบริหารศูนย์พัทยา
2. นายอนุชิต ครื้นทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
3. นายอันเจโล มิ๊กเครี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
4. นายเจนณรงค์ อุนันธชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กลุ่มที่ ๒. ด้านบริหารอาคารสถานที่ ยานพาหนะ โสตฯ ครุภัณฑ์
๑. นางปานจิตต์ กัลยาณกิตติ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
๒. นายชัยณรงค์ บุญสูงเนิน
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
๓. นายพิศาล ศรีเพ็ชร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
๔. นางสาวใจทิพย์ ขาวประไพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กลุม่ ที่ ๓. ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน การพัฒนา/บริการนักศึกษา
๑ นางวันวิสาข์ เยี่ยมวิริยะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
๒ นางสาวศิริกัลยา ไตรศุภโชค
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โดยสามารถสรุปผลกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาให้ได้ผลลัพธ์ตาม
นโยบาย"ได้ดังนี้
กลุ่มที่ ๑. ด้านบริหารสานักงาน งบประมาณ แผนและนโยบาย
๑. ด้านบริหารสานักงาน
๑.๑ งานสารบรรณ
- สมุดลงรับและสมุดส่ง ควรมีการแยกระหว่างการลงรับภายนอกและลงรับภายใน เพื่อง่าย
ต่อการค้นหา

- กองบริหารศูนย์ลาปาง มีการสร้างระบบการให้เลขหนังสือออก ซึ่งจะมีการมอบหมายเฉพาะ
ผู้ที่ได้รับผิดชอบในการเข้าถึงระบบ ในกรณีที่มีผู้ใดผู้หนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หากมีงานใดมาขอใช้ก็สามารถ
ให้บริการได้ ซึ่งทาให้สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ในกรณีนี้เห็นว่าสามารถนามาประยุกต์ใช้กับกองบริหารศูนย์
พัทยาได้
- การทางานของกองบริหารศูนย์ลาปาง ใช้ระบบเอกสารน้อยลง โดยการหันมาใช้เทคโนโลยี
การออนไลน์มากขึ้น ระบบ google ทั้งการจองห้องเรียนออนไลน์ การจองรถออนไลน์ ทาให้มีความสะดวกรวดเร็ว
และยังลดการใช้กระดาษ และลดระยะเวลาการทางาน โดยปัจจุบัน กองบริหารศูนย์พัทยา ได้นาข้อมูลที่สาคัญ ลง
ใน office 365 ของมหาวิทยาลัย และได้แชร์ข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น การใช้งบประมาณ การเดินทาง เป็น
ต้น
๑.๒ งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เนื่องจากที่ผ่านมางานบริหารศูนย์พัทยา สังกัด กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ ก่อนที่จะได้รับการ
ยกฐานะเป็ น กองบริ ห ารศู น ย์ พั ท ยา โดยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค ลากร กองบริ ห ารศู น ย์ ท่ า พระจั น ทร์ จ ะเป็น
ผู้ดาเนินการ กองบริหารศูนย์พัทยา ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลในบางเรื่อง เช่น ในส่วนของ การปฏิบัติราชการ (การ
ชาด การลา มาสาย) โดยได้สรุปเป็นรายเดือนส่งกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ เท่านั้น ทาให้ยังขาดความเชี่ยวชาญ
เป็นอย่างมาก จาเป็นจะต้องเรียนรู้ในการดาเนินการทุกด้านอย่างถูกต้อง โดยทั้งนี้ได้ขอช่องทางการติดต่อจาก
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง กองบริหารศูนย์ล าปาง เพื่อสอบถาม และขอเอกสารตัว อย่าง รวมถึงเทคนิคและวิธี การ
ปฏิบัติงาน
๒. ด้านนโยบายและแผน
ในวิธีการปฏิบัติงานแล้วไม่แตกต่างกัน ความเร่งด่วนของการดาเนินการด้านงบประมาณไม่
แตกต่างกัน ผู้รับผิดชอบได้กล่าวถึงแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ที่จะสามารถเสนอ ซึ่งจะยื่นผ่านกองแผนงาน ในกรณี
ที่เป็นงบเป็นงบแผ่นดินและงบประมาณประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ซึ่งดาเนินการรูปแบบ เดียวกันระยะเวลา
เดียวกัน แต่จะมีประเด็นที่กองบริหารศูนย์พัทยายังไม่ได้ดาเนินการคือ การยื่นของบประมาณผ่านจังหวัด และ
หน่วยงานท้องถิ่น กองบริหารศูนย์พัทยา จาเป็นต้องร่วมเข้าประชุมจังหวัด จะได้รับทราบแผนฯ จังหวัด ปัจจุบัน
ยังไม่สามารถเข้าถึงองค์กรระดับจังหวัดเท่าที่ควร

กลุ่มที่ ๒. ด้านบริหารอาคารสถานที่ ยานพาหนะ โสตฯ ครุภัณฑ์
๒.๑ ด้านบริหารอาคารสถานที่
การบริหารห้องเรียน อาคารสถานที่ การจัดทาฐานข้อมูล
หัวข้อ
1. การให้บริการ
ห้องเรียน

ศูนย์พัทยา
- นักศึกษา/บุคลากรกรอกแบบฟอร์ม
การขอใช้สถานที่ส่งที่กองบริหารศูนย์
พัทยาเพื่อส่งให้ทางผู้บริหารพิจารณา
ต่อไป

ศูนย์ลาปาง
ใช้ google apps for education เข้ามาช่วย
ในการทางาน
- นักศึกษา/บุคลากรสามารถเข้า link google
form กรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับ
ข้อมูล ผู้บริหารสามารถอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว

- ตารางห้องเรียนออนไลน์นักศึกษาสามารถเข้า
ดูได้จากหน้า website ของทางมธ. ศูนย์ลาปาง
ทาให้สะดวกต่อการจองห้องเพื่อทากิจกรรม
ต่างๆ

2. การจัดทา
ฐานข้อมูล

- แบบประเมินความพึงพอใจ ทาเป็น
เอกสารแจกให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นและนามาสรุปผลต่อไป

- แบบประเมินความพึงพอใจ สร้างเป็น link
google form นักศึกษาสามารถเข้าถึงการตอบ
ประเมินได้ง่ายและยังสามารถสรุปผลการ
ประเมินได้อย่างรวดเร็ว

- สามารถสรุปสถิติการใช้สถานที่ และแสดง
การรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดีของการนาระบบการทางานของกองบริหารศูนย์ลาปางมาปรับใช้ ณ มธ.ศูนย์พัทยา
๑. นักศึกษา/บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
๒. สามารถทางานได้ทุกที่
๓. สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
๔. ข้อมูลมีการ update อยู่ตลอดเวลา

การบริหารจัดการน้าของศูนย์ลาปาง ในงานภูมิทัศน์
มธ.ศูนย์ลาปาง มีแหล่งน้า ๓ แหล่ง ประกอบด้วย
๑. น้าประปา ใช้ในการอุปโภค บริโภค
๒. น้าบาดาล มธ.ศูนย์ลาปาง ทาการเจาะบาดาลเพื่อนาน้ามาใช้ในงานภูมิทัศน์
โดยใช้ปั๊มสูบขึ้นมาพักในบ่อพักและใช้ปั๊มสูบเพื่อส่งไปตามพื้นที่สวนต่าง ๆ
๓. น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติ โดยทาการสูบน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติด้านนอกมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีการวางระบบท่อและปั๊มน้าและสูบเข้ามาใช้ในงานภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มธ.ศูนย์พัทยา การบริหารจัดการน้าของศูนย์พัทยา
๑. น้าประปา ใช้ในการอุปโภค บริโภค จากการประปาภูมิภาคเมืองพัทยา
๒. น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติ ศูนย์พัทยา วางแผนให้ทาการออกแบบโดยดึงแหล่งน้าธรรมชาติ
ที่มีอยู่มาใช้งาน ผู้รับจ้างก่อสร้างจัดทาระบบปั๊มสูบน้าและระบบสปริงเกอร์ให้แล้วเสร็จ โดยอยู่ในเนื้องานก่อสร้าง
๒.๒ ด้านสาธารณูปโภค : ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและระบบโทรศัพท์
- การคำนวณค่าใช้ไฟฟ้าและประปาภายในศูนย์ลำปางใช้วิธีคานวณตามการใช้งานจริง โดยอ่านจาก
มิเตอร์เป็นหลักเหมือนศูนย์พัทยา แตกต่างกันในอัตราค่าใช้ไฟฟ้าและประปาต่อหน่วย ดังนี้
ศูนย์ลำปาง ค่าใช้ไฟฟ้า/หน่วย เป็นเงิน 5 บาท ค่าน้าประปา/หน่วย เป็นเงิน 25 บาท
ศูนย์พัทยา ค่าใช้ไฟฟ้า/หน่วย เป็นเงิน 7 บาท ค่าน้าประปา/หน่วย เป็นเงิน 32 บาท
ระบบโทรศัพท์ เรียกเก็บตามใบแจ้งหนี้ของ TOT โดยหารค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับสานักงานบริหาร
ทรัพย์สินและกีฬาเท่านั้น ในส่วนของคณะจัดเก็บตามหมายเลขที่ใช้งาน
- การซ่อมบารุง ศูนย์ลาปางมีบุคลากรทางด้านช่างเพียงพอกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ ศูนย์พัทยาไม่มี
บุคลากรทางด้านช่าง
๒.๓ ด้านงานก่อสร้าง
- ด้านการออกแบบศูนย์พัทยาไม่มีผู้มีวิชาชีพโดยตรง ใช้วิธีขอความอนุเคราะห์ผู้มีวิชาชีพจากกองบริหาร
ท่าพระจันทร์ หรือ กองบริหารศูนย์รังสิต
- ด้านการควบคุมงาน ศูนย์พัทยาสามารถดาเนินการได้
- จากปัญหาที่กองบริหารศูนย์ลาปาง พบเรื่องงานก่อสร้างถนนที่ระยะทางก่อสร้างจริงกับแบบไม่ตรงกัน
และการถูกตรวจสอบการบดอัดชั้นดินไม่ตรงตามเสปค ทาให้ทราบว่าระหว่างการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ลาปาง
ขาดผู้มีความรู้ด้าน Survey โครงการก่อสร้างถนนของศูนย์พัทยาจะระบุให้ผู้รับจ้างต้องส่งผลการทดสอบการบดอัด
ชั้ น ดิ น จากหน่ ว ยงานที่ รั ฐ เชื่ อ ถื อ ได้ ใ ห้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ในการท าแบบศู น ย์ พั ท ยาจะวั ด ระยะทางก่ อ สร้ า ง
โดยประมาณให้ผู้ออกแบบใช้อ้างอิง แต่ในแบบจะระบุเป็นลายลักอักษรแจ้งว่า ระยะในแบบที่กาหนดไว้เป็นระยะ
โดยประมาณเท่านั้นให้ใช้ระยะทางจริงที่วัดได้ในการทางาน

กลุม่ ที่ ๓. ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน การพัฒนา/บริการนักศึกษา
๓.๑ หมวดบริหารและสวัสดิการนักศึกษา
สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ บริการนักศึกษาที่ทาประกันอุบัติเหตุไว้กับมหาวิทยาลัย
ในปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เป็นผู้ให้บริการแก่นักศึกษา มธ.ศูนย์พัทยา เนื่องจากมี
เพียงคณะเดียว
มธ.ศูนย์ลาปาง หมวดบริหารและสวัสดิการนักศึกษา เป็นผู้ให้บริการนักศึกษา มธ.ศูนย์ลาปาง
เนื่องจากมีคณะที่เปิดการเรียนการสอนที่ มธ.ศูนย์ลาปาง จานวน ๕ คณะ ๑ วิทยาลัย ในอนาคตถ้ามีคณะเปิดเพิ่ม
ที่ มธ.ศูนย์พัทยา กองบริหารงานศูนย์พัทยา สามารถติดต่อประสานงานส่วนกลางได้ที่คุณสายรุ้ง พิมพ์ศรี งานสร้าง
เสริมสุขภาพและบริการ กองกิจการนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง
- การย้ายทะเบียนบ้าน/สิทธิประกันสุขภาพบัตรทอง
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักศึกษา มธ.ศูนย์พัทยา ด้านสุขภาพการรักษาพยาบาล โดยใช้
สิทธิประกันสุขภาพบัตรทอง ในสถานพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
มธ.ศูนย์ลาปาง แนะนาขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ ขั้น ตอนการย้ ายทะเบี ย นบ้านเข้ามหาวิทยาลั ย ส านักงานบริห ารทรัพย์สินและกีฬาฯ เป็น
หน่วยงานที่ดาเนินการย้ายเข้านักศึกษาที่แจ้งความจานงในฐานะหน่วยงานที่ดูแลหอพักนักศึกษา (เมื่อแล้วเสร็จ
นักศึกษาจะต้องดาเนินการขอคัดสาเนาทะเบียนบ้านเพื่อเก็บไว้ในการทาธุรกรรมต่างๆ1)
๑.๒ ขั้นตอนการแจ้งย้ายสิทธิประกันสุขภาพบัตรทอง นักศึกษายื่นความจานงโดยกรอกเอกสารขอ
ย้ายสิทธิประกันสุขภาพพร้อมแนบ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน,สาเนาทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน(ที่ขอคัด
สาเนาไว้1) โดย กองบริหารศูนย์พัทยา จะต้องดาเนินการประสานงานสถานพยาบาลในพื้นที่ให้บริการในเบื้องต้น
ทั้งนี้ได้ประสานงานไปยังโรงพยาบาลบางละมุง เรื่องสิทธิประกันสุขภาพบัตรทอง นักศึกษา หัวหน้า
งานสิทธิฯ คุณองค์อร เกิดบุญส่ง ให้คาแนะนาว่าในเบื้องต้นให้ กองบริหารศูนย์พัทยา ดาเนินการรวบรวมข้อมูล
นักศึกษา (ชื่อ-สกุล/เลขที่บัตรประชาชน/ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ที่มีความประสงค์ย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลมาที่
โรงพยาบาลบางละมุง เพื่อขอทราบจ านวน หลั งจากนั้นจึงดาเนินการในขั้นต่อไป โดยได้ประสานงานไปยั ง
สานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาฯ ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลหอพักนักศึ กษา เพื่อรวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่มี
ความประสงค์ย้ายเข้าทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัยและประสงค์ย้ายสิทธิประกันสุขภาพฯ ให้แล้วเสร็จปลายเดือน
มกราคม ๒๕๖๓
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยส./กรอ.)
- มธ.ศูนย์พัทยา นักศึกษาดาเนินการส่งเอกสารด้วยตนเอง ณ กองกิจการนักศึกษา มธ.ศูนย์พัทยา

- มธ.ศูนย์ลาปาง นักศึกษาสามารถยื่นเอกสารได้ที่หมวดบริหารและสวัสดิการนักศึกษา และทาการ
รวบรวมส่งกองกิจการนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ต่อไป
โดยแนะนาว่าเนื่องจากทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยส./กรอ.) มีขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารแยก
ตามประเภทที่ ห ลากหลายตามช่ ว งระยะเวลาก าหนดตามประกาศ เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ นั ก ศึ ก ษา
มธ.ศูน ย์ พัทยา จึ งควรประสานงานส่ ว นกลางคุณวีรศักดิ์ บุญมาก นักวิช าการศึกษาช านาญการ กองกิจการ
นักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง เพื่อเรียนรู้งานในด้านนี้ต่อไป
หมวดทะเบียนนักศึกษา แลกเปลี่ยนในเรื่องปัญหาที่พบ ณ มธ.ศูนย์พัทยา
๑. การขอเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
๒. การชาระเงินจดทะเบียนล่าช้า เพิ่ม-ถอนรายวิชา ระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัย
๓. ขอใบรายงานผลการศึกษา
มธ.ศู น ย์ พั ท ยา นั ก ศึ ก ษาต้ อ งด าเนิ น การด้ ว ยตนเองที่ ก องคลั ง มธ.ศู น ย์ รั ง สิ ต ทั้ ง นี้ เ อกสาร
ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน, การชาระเงิน, ขอใบรายงานผลการศึกษา จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกองคลังและ
สานักทะเบียน กองบริหารศูนย์พัทยาจึงไม่สามารถดาเนินการได้
มธ.ศู น ย์ ล าปาง ไม่ พ บปั ญ หาในเรื่ อ งดั ง กล่ า วเนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาสามารถติ ด ต่ อขอเอกสาร
ใบเสร็ จ รั บเงินค่าลงทะเบี ยน/ชาระเงินจดทะเบียนล่าช้าได้ที่งานคลังและพัส ดุศูนย์ลาปาง ซึ่ งมีอานาจหน้าที่
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการรับจ่ายเงิน มธ.ศูนย์ลาปาง จึงสามารถออกเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
และรับชาระเงินจดทะเบียนล่าช้า เพิ่ม-ถอนรายวิชา และมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างงานคลังฯและสานักทะเบียน
มธ.ศูนย์ลาปาง ซึ่งขอใบรายงานผลการศึกษาได้ที่สานักทะเบียน มธ.ศูนย์ลาปาง ในกรณีขอใบรายงานผลการศึกษา
แนะน าว่ า กองบริ ห ารศู น ย์ พั ท ยา สามารถประสานงานส านัก ทะเบี ยนเพื่ อ ติ ด ตั้ ง ตู้ Automatic Document
Machine เพื่อขอหลักฐานทางการศึกษาอัตโนมัติเพื่ออานวยความสะดวกแก่นักศึกษาในเบื้องต้น แต่ปัจจุบัน
เครื่องที่ติดตั้งที่ มธ.ศูนย์ลาปาง ระบบการทางานไม่เสถียร พบปัญหาบ่อยครั้ง
หมวดกิจกรรมนักศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
๑. นักศึกษาวิชาทหาร/ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
มธ.ศูนย์ลาปาง แนะนาว่าในเบื้องต้นถ้านักศึกษามีความจานงที่จะฝึกวิชาทหาร ณ จังหวัดชลบุรี กอง
บริหารศูนย์พัทยา ต้องดาเนินการติดต่อศูนย์ฝึกวิชาทหาร (รด.) ประจาจังหวัด เพื่อประสานงานในการส่งนักศึกษา
วิชาทหาร (รด.) เข้ารับการฝึก และเนื่องจากปริมาณนักศึกษา มธ.ศูนย์พัทยา ยังมีจานวนไม่มากการผ่อนผันการ
เกณฑ์ทหาร ควรให้นักศึกษาดาเนินการด้วยตนเองก่อนโดยติดตามจากประกาศประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่าน
เว็บไซต์ ในช่วงระยะเวลากันยายน – พฤศจิกายน เพื่อดาเนินการส่งเอกสารผ่อนผันฯ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่
ละจังหวัดที่นักศึกษามีทะเบียนบ้านอยู่ โดยยื่นคาร้องแก่มหาวิทยาลัย เพียงครั้งเดียว แต่ต้องไปรายงานตัวตาม
หมายเรียกทุกปี จนสาเร็จการศึกษา

