บทสรุป
ลักษณะโดยทั่วไปของภาระงาน ตําแหนง เจาหนาที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป)
งานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานจัดการภายในสํานักงานและการบริหารงานทั่วไป ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไมจํากัดหนาที่ ทั้งนี้ผูเขียนรายงานไดปฏิบัติงานในหนาที่เลขานุการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ซึ่งไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในหลายๆสวน รวมไปถึง การจัดเตรียม
การประชุม การเปนผูชวยเลขานุการในการประชุมหลายๆการประชุม ดังนั้น จึงไดจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการ การจัดประชุมคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ขึ้นเพื่อใหสวนงานที่มี
หนาที่ดําเนินการเสนอชื่อผูที่เหมาะสมในการรับปริญญากิตติมศักดิ์ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ซึ่งคูมือการปฏิบัติงานแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ โดย
ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ตลอดจน
การจัดประชุมคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ และไดมาซึ่งผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ่ง
ผู จั ด ทํ า ได เ ขี ย นขึ้ น มาจากประสบการณ ที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ง าน โดยกระบวนการเป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2547
เนื่องจากมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดเปลี่ยนสถานะเปนเปน มหาวิทยาลัย ใน
กํากับของรัฐ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงไดมีขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2558 ขึ้นใหม ดังนั้นผูปฏิบัติงานในการ
ประชุ มคณะกรรมการปริ ญ ญากิ ต ติ มศั ก ดิ์ สามารถนํา คู มื อ การปฏิบั ติ งานมาเป น แนวทางในการ
ดําเนินงานใหไดมาซึ่งผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ รายละเอียดแสดงในภาคผนวก
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1. ลักษณะโดยทั่วไปของภาระงาน
ตําแหนง เจาหนาที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ลักษณะงานครอบคลุมการปฏิบัติงานจัดการภายในสํานักงานและการบริหารงาน
ทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไมจํากัดหนาที่ เชน การศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูล
สถิติการรายงานชวยวางแผนและติดตามงาน การติดตอนัดหมาย การจัดงานรับรองและงานพิธีตางๆ
การเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม การจดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทาง
วิชาการ และรายงานอื่น การทําเรื่อง ติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ทัง้ ในและตางประเทศ การ
ติดตามผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม การปฏิบัติตามคําสั่งหรือมีลักษณะงานที่
ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและการบริหารหลายดาน เชน งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากร
บุคคลงานจัดระบบงาน งานบริหาร งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารอาคาร และสถานที่ งานบริหารการศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานประชาสัมพันธ งานเอกสาร
งานระเบียบ แบบแผน งานรวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ได รั บ
มอบหมาย
ทั้งนี้ผูเขียนรายงานไดปฏิบัติงานในหนาที่เลขานุการรองอธิการบดีฝายวิชาการ ซึ่ง
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในหลายๆสวน ไดแก
1. ติ ด ต อ นั ด หมาย การจั ด งานรั บ รองและงานพิ ธี ต  า งๆ การเตรี ย มเรื่ อ งและ
เตรียมการสําหรับการประชุม การจดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ รายงานผล
การดําเนินงาน
2. เข า ร ว มการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย การประชุ ม
คณะกรรมการวิชาการ เพื่อประสานงานและบันทึกสิ่งที่รองอธิการบดีฝายวิชาการไดรับมอบหมายจาก
ที่ประชุม
3. จัดทําหนังสือราชการติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆทั้งภายในและภายนอก
4. เตรียมการและจัดทําโครงการตางๆที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ เชน โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โครงการสงเสริมศักยภาพอาจารยในการกาวสูตําแหนงทางวิชาการ
รวมไปถึงการประสานงานการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน โครงการตางๆ
5. จัดทําเอกสารจัดซื้อ จัดจาง การเบิกจาย
6. เปนผูชวยเลขานุการในการประชุมของคณะกรรมการตางๆ ดังนี้
- คณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย ป พ.ศ. 2556
โดยวัตถุประสงคของการประชุมเพื่อใหไดมาซึ่ง คณบดี ทั้ง 5 คณะ
- คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยวัตถุประสงคของการประชุม
เพื่อแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน และพิจารณาผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งผูทรงคุณวุฒิประเมิน รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการขอกํ าหนด
ตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
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- สภาวิชาการ โดยวัตถุประสงคของการประชุม เพื่อเสนอกรรมการสภาวิชาการ
พิจารณาการดําเนินกิจการตางๆทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย เชน หลักสูตร การเรียนการสอน
การวิจัยและคุณภาพการศึกษา การเสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ซึ่งจะตองพิจารณาให
ความเห็นกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ โดยวั ต ถุ ป ระสงค ข องการประชุ ม เพื่ อ
พิจารณาบุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย
การใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2547
- กรรมการอํ านวยการสถาบัน ขงจื่ อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี โดย
วัตถุประสงคของการประชุม เพื่อใหความเห็นและขอเสนอแนะตอกรรมการบริหาร สถาบันขงจื่อ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
ดังนั้น ผูชวยเลขานุการจึงมีหนาที่ในการดําเนินการจัดเตรียมวาระการประชุม
เอกสารประกอบการประชุม ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของกับการประชุม อํานวยความสะดวกในการ
ประชุม เพื่อใหการจัดประชุมดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย
จากลักษณะของงานดังกลาว ตองติดตอประสานงานกับบุคคล และหนวยงานตางๆ
ทั้งภายในและภายนอก อาทิ ภายใน ไดแก อาจารย เจาหนาที่ คณบดี กรรมการสภาวิชาการประเภท
ผูแทนจากคณะ กองแผน กองคลั ง งานพัส ดุ สํานักงานมหาวิทยาลัย สํานักงานเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ภายนอก ไดแก กรรมการสภาวิชาการประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ หนวยงานตางๆภายนอก จึงตองศึกษาระเบียบขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ เชน
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2547
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจ ารณาแตงตั้งบุคคลใหดํ า รง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย สภาวิชาการ พ.ศ.2547
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย สภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ.2547
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.2551
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย ภาระงานทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2552
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย ทุนอุดหนุนการจัดทําผลงานทาง
วิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.2552
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.2553
- มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ
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2. กฎ ระเบียบ สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ
จากการที่ ได รั บ มอบหมายใหป ฏิบัติห นาที่เปน ผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ
ปริญากิตติมศักดิ์ จึงเห็นวาการใหปริญญากิตติมศักดิ์เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอมหาวิทยาลัยและ
ต อ ผู ที่ ไ ด รั บ การพิ จ ารณาชื่ อ เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ เนื่ อ งจากบุ ค คลที่ ส มควรได รั บ ปริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ ตองเปนผูทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และตองมีผลงานที่เปนคุณูปการตอสวนรวม สมควรแก
ปริญญานั้นๆ และการดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ.2547 ตองกระทําเปนการลับ ดังนั้น จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัด
ประชุมคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ่งกระบวนการในการจัดประชุมนี้เปนสวนหนึ่งของภาระ
งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาสี่ปที่ผานมา ตั้งแตป พ.ศ. 2555 – 2558
(รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการปริ ญญา
กิตติมศักดิ์โดยตําแหนง)
โดยระบบกระบวนการนั้นเริ่มตนจากสํานั กงานอธิการบดี จะเปนผู ดําเนิ นการ สง
หลักเกณฑในการเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ไปยังหนวยงานและบุคคลมีสิทธิ์เสนอชื่อ
ได แก กรรมการสภามหาวิทยาลั ย สภาวิช าการ คณะกรรมการสงเสริมกิจ การมหาวิทยาลัย สภา
คณาจารยและพนักงาน อธิการบดี รองอธิการบดี หรือคณบดี
สํานักงานอธิการบดี จะจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2547 ประกอบดวย
1. อธิการบดี เปนประธาน
2. รองอธิการบดี ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนสองคนเปนกรรมการ
3. คณบดีทุกคณะเปนกรรมการ
4. ผูแทนจากสภาวิชาการ จํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ
5. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการเปนกรรมการ
6. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเปนกรรมการ
ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ
เมื่อไดรับรายชื่อผูที่สมควรไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญากิติมศักดิ์ เลขานุการจึง
ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ โดยในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
ปริญญากิตติมศักดิ์จะตองมีเอกสารที่เกี่ยวของดังนี้
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2547
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2547
- (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2554
32
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ขั้นตอนการดําเนินงานตาม ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
32

กรรมการและเลขานุการไดรับคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ และรายชื่อ
ผูไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์

กําหนดวัน เวลา สถานที่ จัดประชุม

ทําบันทึกขออนุมัติงบประมาณในการจัดประชุมคณะกรรมการ
ปริญญากิตติมศักดิ์ เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

จัดเตรียมการประชุม

แจงกลับผูเสนอ

ไมครบ

คณะกรรมการปริญญา
กิตติมศักดิ์พิจารณาคุณสมบัติผู
สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
คุณสมบัติครบ

สรุปรายงานการประชุมและจัดเตรียมวาระเสนอสภามหาวิทยาลัย

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์

รายชื่อ ไดรับจากสํานักงาน
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานที่
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3. ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการที่ ได ป ฏิ บั ติหนาที่ผูชว ยเลขานุการคณะกรรมการปริญ ญากิตติมศักดิ์ พบ
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ขอมูลของผูไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
เนื่องจากการพิจารณาผูที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์นั้นการเสนอชื่ อและ
การดําเนินการพิจารณาผูที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวย การ
ใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหกระทําเปนการลับ ดังนั้นขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อจึงไมครบถวน
2. การกําหนดวัน เวลาในการประชุมคอนขางยาก เนื่องจากกรรมการวางไมตรงกัน
3. การอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการมีหลายขั้นตอนจึงทําใหเกิดความลาชา
4. สถานที่ในการประชุ มที่เตรีย มไวมีการเปลี่ย นแปลง เนื่องจากมี การประชุ มที่
เรงดวนกวา

4. แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรค
4.1 การทดลองแกไขปญหาที่ผานมา

1. เมื่อไดรับรายชื่อและขอมูลของผูไดรับการเสนอชื่อ ดําเนินการตรวจสอบและหา
ขอมูลเพิ่มเติมจากผูเสนอชื่อ และแหลงขอมูลตางๆ ใหมากที่สุด
2. กําหนดวันเวลาไวหลายๆชวงเวลา เพื่อเช็คชวงเวลาที่กรรมการวางตรงกัน มาก
ที่สุด
3. เมื่อดําเนินการขออนุมัติไดมีการติดตามงานทุกระยะ
4. หาสถานที่ในการจัดการประชุมสํารองไวอยางนอย 2 ที่

4.2 ผลการแกไขปญหาที่ผานมา

1. จากการที่ไดตรวจสอบขอมูลและหาขอมูลเพิ่มเติมทําใหคณะกรรมการสามารถ
พิจารณารายละเอียดประวัติของผูถูกเสนอชื่อไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง เหมาะสม แลวเสร็จทันตาม
กําหนดเวลา
2. เมื่อกําหนดวันเวลาไวหลายๆชวงเวลา ก็สามารถหาชวงเวลาที่กรรมการวางตรงกัน
ไดงาย
3. เมื่อมีการติดตามงานทุกระยะทําใหการอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานทัน
ตามกําหนดเวลา
4. หากมีการสํารองสถานที่ประชุมไว ก็จะไมเกิดขอผิดพลาดในกรณีที่หองประชุมไม
วางกระทันหัน
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5. แนวทางการปรับปรุงเพื่อเสนอใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงตอไป

1. ในการดําเนินการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิ ตนั้ น ควรระบุหนวยงานหลั กที่ ดําเนิน การ และควรมีกรอบระยะเวลาในการ
ดํ า เนิ น การที่ ชั ด เจนว า ควรจะอยู ใ นช ว งเวลาใด พร อ มทั้ ง จั ด ทํ า คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ควรใหศูนยการศึกษาสามารถเสนอชื่อผูสมควร
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ่งศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้งอาจรูจักบุคคลที่เหมาะสม นอกจากนี้ใน
ปจจุบันปรเทศไทยกาวเขาประชาชมคมเศรษฐกิจอาเซียนดังนั้นจึงเห็นควรใหผูที่มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลที่
สมควรได รั บ ปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ เสนอชื่ อ ชาวต า งชาติ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2558 เพื่อรับปริญญากิตติมศักดิ์
2. มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ตั้ ง งบประมาณในการดํ า เนิ น การในส ว นนี้ ไ ว ใ นทุ ก
ปงบประมาณเพื่อสะดวกตอการดําเนินการเพื่อจะไดสามารถพิจารณาบุคคลที่สมควรไดรับปริ ญญา
กิตติมศักดิ์ไดทันตามกําหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
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