1. ขอมูลสวนตัว
ชื่อ – สกุล

นางสาวสุนิสา จุยประเสริฐ

ตําแหนง

เจาหนาที่บริการการศึกษา

สวนงาน

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2541

2. ลักษณะงานทั่วไป (Job Description) ที่รับผิดชอบ
2.1 งานที่ขาพเจารับผิดชอบ ไดแก
1) งานรับ – สงบันทึกขอความ หนังสือภายนอกที่เปนเอกสาร
2) งานตรวจบันทึกขอความขออนุญาตไปปฏิบัติงาน ขออนุญาตสอนชดเชย ชออนุญาต
มอบหมายอาจารยสอนแทน ขออนุญาตลาพักผอน ขออนุญาตลากิจ ฯลฯ
3) งานกลั่นกรอง-คัดแยก หนังสือภายนอก เพื่อนําเสนอผูบริหารลงนามสั่งการ
4) งานจัดเตรียมการประชุมของสํานักฯ และจัดทํารายงานประชุม
5) งานนําเสนอขออนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
6) งานรับ-สง การตรวจกระดาษคําตอบ
7) งานจัดแยกแบบฟอรมผูลงทะเบียนเรียนและแสดงผลการเรียน (มสด.6)
8) งานตรวจรับผลการเรียน (มสด.6)
9) งานรวบรวมบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร
10) งานติดตอประสานงาน งานใหบริการขอมูลขาวสาร ตอบคําถาม ขอซักถามปญหาตางๆ แก
อาจารย นักศึกษา เจาหนาที่หนวยงานอื่นๆของมหาวิทยาลัยฯ บุคคลทั่วไป ทั้งทางเคานเตอรบริการและทาง
โทรศัพท
11) งานจัดเก็บ-ดูแลปริญญาบัตร กรณีที่บัณฑิตไมมาเขารับพระราชทานฯ
12) ปฏิบัติงานตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ
โดยจากงานที่รับผิ ดชอบทั้งหมด ขอเลือกงานหลักเพื่อแสดงถึงกระบวนการในการดําเนินงาน
(Flowchart) และผูรั บบริ การหรื อผูที่มีสวนเกี่ยวข อง ได แก งานตรวจบั นทึ กข อความขออนุ ญาตไป
ปฏิบัติงานของอาจารย

หน้ าที่
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2.2 กระบวนการในการดําเนินงาน (Flowchart) และผูรับบริ การหรือผูที่มีสวนเกี่ ยวข อง
ขั้นตอนปฏิบัติงานตรวจบันทึกขอความขออนุญาตไปปฏิบัติงาน
บันทึกขอความขออนุญาต
ไปปฏิบัติงาน

สงคืนตนเรื่อง
ดําเนินการแกไข

ไมถูกตอง

สวท.ตรวจสอบ
ความถูกตองของบันทึก
ถูกตอง

ไมมีภาระงาน

ตรวจสอบภาระงาน
สอนของอาจารย

มีภาระงาน

เขียนใหความเห็นโดยมีเงื่อนไข ให
อาจารยจัดทําบันทึกขออนุญาตมอบหมาย
ผูสอนแทน หรือขออนุญาตสอนชดเชย
เมื่อบันทึกไดรับอนุมัติ/อนุญาต

เขียนใหความเห็น

ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการ
ลงนาม

สํานักงานมหาวิทยาลัย
หน้ าที่
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ผังกระบวนการทํางาน ตรวจบันทึกขอความขออนุญาตไปปฏิบัติงาน
เอกสารที่
เกี่ยวของ
1.บันทึกขอความขอ - บันทึกขอความขออนุญาตไปปฏิบัติงาน เสนอ - คณบดีคณะ/โรงเรียน - บันทึกขอความ
อนุญาตไปปฏิบัติงาน เรียนอธิการบดี
- อาจารยเจาของเรื่อง - หนังสือเชิญ
- บันทึกผานการพิจารณาลงนามจากคณบดี
- เจาหนาที่สํานักงาน - จดหมายเชิญ
คณะ / โรงเรียน
คณะ/โรงเรียน
- เอกสารขาวสาร
ตางๆ
2.สวท.ตรวจสอบ
- ตรวจสอบรายละเอียดความถูกตองบันทึก
- เจาหนาที่บริการ
- บันทึกขอความ
ความถูกตองของ
ดังนี้ หัวเรื่องบันทึก บันทึกเสนอถูกสายงาน
การศึกษา ของ สวท. - หนังสือเชิญ
บันทึก
วัน/เดือน/ป ที่ขออนุญาตไปปฏืบัติงานถูกตอง
- จดหมายเชิญ
ตรงตามเอกสารอางอิง
- เอกสารขาวสาร
ตางๆ
- หากมีขอแกไข ใหสงคืนตนเรื่องแกไข กรณี
เอกสารทางระบบงานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
(E-office) ใหตีกลับตนเรื่องโดยลบเสนทาง
3.สวท.ตรวจสอบ
- ตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย ในวัน - เจาหนาที่บริการ
- ระบบบริหาร
ภาระงานสอนของ เวลาที่ขออนุญาตไปปฏิบัติงานวามีหรือไม โดย การศึกษา ของ สวท. การศึกษา(Iregis)
อาจารยผูขออนุญาต ตรวจสอบจากระบบบริหารการศึกษา (Iregis)
- ตารางสอนของ
ไปปฏิบัติงาน
อาจารยที่แนบมา
เมนู 259 รายงานวัน-เวลาสอนของอาจารย
หรือ ตรวจสอบจากตารางสอนของอาจารยที่
แนบมากับบันทึก
4.เขียนเสนอให
- กรณีอาจารยไมมีภาระงานสอน เขียนให
- เจาหนาที่บริการ
- ประกาศ
ความเห็น
ความเห็น ดังนี้
การศึกษา ของ สวท. มหาวิทยาลัยฯ
“ จากการตรวจสอบพบวา อาจารยไมมีภาระ
เรื่องขอกําหนด
งานสอนในวัน/ชวงวันดังกลาว”
การจัดการเรียน
- กรณีอาจารยมีภาระงานสอน เขียนให
การสอนและการ
ความเห็น ดังนี้
สอบ
“1.จากการตรวจสอบพบวา อาจารยมีภาระ
มหาวิทยาลัย
งานสอนในวัน/ชวงวันดังกลาว
ราชภัฏสวนดุสิต
2. กรณี อาจารยมีภาระงานสอนตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่องขอกําหนดการจัดการเรียน
การสอนและการสอบ ผูสอนตองบันทึก
ขอความขออนุญาตมอบหมายผูสอนแทน
(ผูสอนแทนตองมีความรูความสามารถหรือ
เชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอนแทน) หรือขอ
อนุญาตสอนชดเชย เมื่อไดรับอนุมัติ/อนุญาต
ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ผูที่เกี่ยวของ

หน้ าที่
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ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ผูที่เกี่ยวของ

5.ผอ.สํานักสงเสริม
วิชาการฯ ลงนาม

- ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการฯ ลงนาม
- กรณี เอกสารทางระบบงานสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สราง
เสนทางการลงนาม ดังนี้
ลําดับที่ 1 เลขานุการ ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการ
ใหสิทธิ์ ตรวจเอกสาร
ลําดับที่ 2 ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการฯ ใหสิทธิ์
รับทราบ/ใหความเห็น/เพื่อโปรดดําเนินงาน
และลงนาม
ลําดับที่ 3 เจาหนาที่สํานักงานมหาวิทยาลัย ให
สิทธิ์ ตรวจเอกสาร
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงาน
มหาวิทยาลัย ตรวจเอกสาร นําเสนอผูบริหาร
- อธิการบดีมหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ/
อนุญาต

- ผอ.สํานักสงเสริม
วิชาการฯ
- เลขานุการ ผอ.สํานัก
สงเสริมวิชาการฯ
- เจาหนาที่บริการ
การศึกษา ของ สวท.

6. สํานักงาน
มหาวิทยาลัย

เอกสารที่
เกี่ยวของ

- เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป สํานักงาน
มหาวิทยาลัย
- อธิการบดี

3. ขอบังคับ ประกาศ กฎ ระเบียบ สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
ในการดําเนินงานตรวจบันทึกขอความขออนุญาตไปปฏิบัติงานของอาจารย ตองมีการอางอิงขอบังคับ
ประกาศ กฎ ระเบียบ ดังนี้
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2552
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2559
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องขอกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ
ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามขอบังคับ กฎ ระเบียบที่กําหนดขึ้น เชน การตรวจ
บันทึกขอความขออนุญาตไปปฏิบัติงานของอาจารย ตองใชขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ ในหมวดที่เกี่ยวกับภาระงาน
ทางวิชาการของอาจารย และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องขอกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ซึ่ง
อาจารยผูขออนุญาตไปปฏิบัติงานตองยึดฏิบัติตาม หากกรณีที่มีภาระงานสอนในวันที่มีคําสั่งไปปฏิบัติงาน อาจารย
ตองบันทึกขอความขออนุญาตสอนชดเชย หรือขออนุญาตมอบหมายภาระงานสอนใหอาจารยสอนแทน ที่เปนแนว
ปฏิบัติตามประกาศ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนและการสอบเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.และเกณฑ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ
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4. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
ในสวนงานตรวจบันทึกขอความขออนุญาตไปปฏิบัติงาน อุปสรรคและปญหาที่พบในการปฏิบัติงานมีดังนี้
1. ปญหาที่เกิดจากความไมเขาใจในขั้นตอนการขออนุญาตไปปฏิบัติงานของอาจารย
2. ปญหาที่เกิดจากระบบงานที่ใชในการตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย มีความขัดของ
5. แนวทางการแกไขปญหา การทดลองแกไขปญหาที่ผานมา และผลการแกไขปญหาที่ผานมา
1. กรณีที่เกิดปญหาตามขอ 1. ปญหาที่เกิดจากความไมเขาใจในขั้นตอนการขออนุญาตไปปฏิบัติงานของ
อาจารย ตองเสนอเรีย นอธิการบดี แตอาจารยบ างทานเขาใจวา การขออนุญ าตไปปฏิบัติงาน เสนอเอกสาร
ถึง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการฯ เพื่ อ รั บ ทราบและอนุ ญ าตได และกรณี อ าจารย ไ ม ไ ด แ นบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา เชน จดหมายเชิญ หนังสือเชิญ เอกสารขอมูลขาวสารการอบรม/สัมมนา ปญหาดังกลาว
ขาพเจาแกปญหา โดยการประสานงานติดตออาจารยหรือเจาาหนาที่สํานักงานคณะ/โรงเรียน ผูดูแลใหนํากลับไป
แกไข
2. กรณีที่เกิดปญหาตามขอ 2. ปญหาที่เกิดจากระบบงานที่ใชในการตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย
มีความขัด ข อ งไม ส ามารถใชร ะบบงานได หากเกิดปญ หานี้ขึ้น สามารถตรวจสอบไดจ ากเอกสารตารางสอน
ของอาจารยที่ ท างอาจารย แนบมากั บ บั น ทึก แตห ากอาจารยไ มแ นบมา ก็ส ามารถแกปญ หา โดยการเขี ย น
เสนอใหความเห็นแบบมีขอแม ดังนี้
หากอาจารยมีภ าระงานสอนในวัน /ชว งวัน ที่ขออนุญาตไปปฏิบัติงาน อาจารยตองบัน ทึกขอความ
ขออนุญาตมอบหมายผูสอนแทน หรือขออนุญาตสอนชดเชย เมื่อไดรับอนุมัติ/อนุญาต
ซึ่งปญหาที่เกิดเหลานี้ไมยุงยากซับซอนมากนัก สามารถแกไขใหงานสําเร็จลุลวงไปไดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อีกทั้งระบบงานสารบรรณและธุรการของมหาวิทยาลัยฯ ไดพัฒนาขึ้นโดยการนําระบบงานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
(E-office) เขามาใชในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และติดตามงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตยังคงยึด
หลักเกณฑการปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยงานสารบรรณ
6. แนวทางการพัฒนางานในหนาที่ หากไดรับการตอสัญญา และขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย (ถามี)
แนวทางการพัฒนางานในหนาที่ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต มีดังนี้
1. จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง กระชับ และเขาใจงาย ประชาสัมพันธผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
เว็บไซต รวมทั้งชองทางการสื่อสารตางๆ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานที่ตรงกัน
2. สรางเครือขายกับกลุมผูปฏิบัติงานในเรื่องเดียวกัน เพื่อนําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวากลุม
3. นําเสนอการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในระดับสํานักฯ เพื่อใหผูบริหารเล็งเห็นถึงความสําคัญ
เพื่อเปนพื้นฐานนําไปสูการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู กับเจาหนาที่สํานักงานคณะ/โรงเรียน ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง รวมทั้งหนวยงานตางๆ ที่ปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวของกันในอนาคต

หน้ าที่
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