บันทึกเล่ าเรื่อง
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบตั ิ
เรื่อง ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางทีต่ ้ องแก้ ไขปรับปรุง
แผนกจัดเรียงปริญญาบัตร และ เหรียญเกียรตินิยม
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี การศึกษา 2554
วันที่ 19 ธันวาคม 2555
ณ ห้ องประชุมชั้น 5 ห้ องประชุมสํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้เล่ า
นางภัครัตน์ เชื้อนเคนทร์

รายละเอียดของเรื่อง
แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
แจ้งถึง ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางที่ตอ้ งแก้ไขปรับปรุ ง
แผนกจัดเรี ยงปริ ญญาบัตร และ เหรี ยญเกียรตินิยม
ในงานพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ปี การศึกษา 2554
รายละเอียดตามตารางด้านล่าง

หน้ าที่
1ตรวจสอบความถูกต้อง
ของ ใบปริ ญญาบัตร
ปกปริ ญญาบัตร
ทั้ง
ปริ ญญาบัตรและปริ ญญา
บัตรกิตติมศักดิ์

ปัญหา-อุปสรรค

สรุ ปความรู้ทไี่ ด้
ทราบปัญหา และอุปสรรคการ
ทํางาน และให้เจ้าหน้าที่ทุก
ท่านได้ทราบถึงแนวทางแก้ไข
ปั ญหา หน้าที่และความ
รับผิดชอบในการทํางานของแต่
ละคนที่เกี่ยวข้อง

แนวทางทีต่ ้ องแก้ไขปรับปรุ ง

ใบปริ ญญาบัตรได้ตรวจสอบข้อความได้ถูกต้อง เมื่อได้รับใบปริ ญญาที่คณบดี ลงนามต้อง
เรี ยบร้ อยดี หากแต่มีใบปริ ญญาบัตรบางใบที่ ลง ตรวจสอบโดยเร็ วเพื่อที่จะออกฉบับใหม่
และนําเสนอลงนามโดยด่วน
นามไม่เรี ยบร้อย

2 การนําปริ ญญาบัตรใส่ ปก การใส่ ป กปริ ญ ญาบัต รได้ถู ก ต้อ งตามรายนาม การใส่ พระบรมราโชวาทและต้องเรี ยงปก
ปริ ญญาบัตรให้ถูกต้อง
บัณฑิตที่เข้าพระราชทานปริ ญญาบัตร
ปริ ญญาบัตรใหม่
หากแต่พระบรมราโชวาทได้หลังวันที่ ใส่ ปกปก จึงต้องใช้ความระมัดระวังให้มากๆ
ปริ ญญาบัตร

3 ตรวจสอบและนําเหรี ยญ ได้ทาํ การตรวจสอบข้อความและรายชื่อในเหรี ยญ ได้ให้บริ ษทั แก้ไขและนําส่ งทันตามวันที่
เกียรตินิยมใส่ กล่องให้
เกียรตินิยมแล้ว
กําหนดแล้ว
ถูกต้อง
หากแต่มีชื่อปริ ญญาผิด 1 เหรี ยญ

4 การเคลื่อนย้ายปริ ญญา การเคลื่อนย้ายปริ ญญาบัตรได้ดาํ เนิ นการในช่ วง ไม่มี
บัตรและเหรี ยญเกียรตินิยม บ่ า ยก่ อ นวันพระราชทานปริ ญ ญาบัตร จึ ง ไม่ ไ ม่
ไปยังหอประชุมพิธี
ปั ญหาในการขนย้าย
พระราชทานปริ ญญาบัตร
ก่อนวันพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบัตร
5 การจัดเรี ยงปริ ญญาบัตร
และเหรี ยญเกียรตินิยมให้
ถูกต้องตามลําดับการเข้า
รับ
พระราชทานปริ ญญาบัตร
จากการแจ้งจํานวนยอด
บัณฑิตที่เข้านัง่ ประจําที่
ของอนุกรรมการกํากับแถว
บัณฑิต
6 ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
สายพานลําเรี ยงปริ ญญา
บัตรและเหรี ยญเกียรตินิยม
ในพิธีพระราชทานปริ ญญา
บัตร

การเรี ย งใบปริ ญ ญาบัต รและเหรี ย ญเกี ย รติ นิ ย ม ได้ตรวจสอบและจัดเรี ยงใหม่ตามรายชื่อที่
จัด เรี ยงได้ถู ก ต้อ งตามรายชื่ อ บัณ ฑิ ต ที่ เ ข้า รั บ ได้จดั ทําไว้เรี ยบร้อยแล้ว
พระราชทานปริ ญญาบัตร เกียรตินิยมเหรี ยญทอง
มีผูไ้ ม่เข้ารั บ 1 ราย ทําให้ผูร้ ั บผิดชอบจัดเรี ยงไม่
ถูกต้อง

ผูม้ ี ห น้า ที่ เ ป็ นสายพานลํา เรี ย งปริ ญ ญาบัต รและ ไม่มี
เหรี ยญเกียรตินิยม ดําเนินการได้เรี ยบร้อย

7 อํานวยความสะดวกใน
การให้บริ การแลกเปลี่ยน
ปริ ญญาบัตรในกรณี เกิด
ข้อผิดพลาดของการเรี ยง
ปริ ญญาบัตรหลังจากการ
เข้ารับพระราชทานปริ ญญา
บัตรของบัณฑิตเสร็ จสิ้ น
8 ปฏิบตั ิหน้าที่ก่อน และใน
วันพิธีพระราชทานปริ ญญา
บัตร

บัณ ฑิ ต ได้รั บ ปริ ญญาบัต รตรงตามรายชื่ อ ของ ไม่มี
ตนเอง จึงไม่มีผมู ้ าขอเปลี่ยนใบปริ ญญาบัตร

ได้รับความอนุ เคราะห์จากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ไม่มี
เป็ นอย่างดี เช่น 1. ได้รับความอนุ เคราะห์
ห้องพักจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
ธัญบุรีเป็ นอย่างดี
2. ได้รับความอนุ เคราะห์บุคลากรจากคณะครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรมในการขนปกปริ ญญาบัตรเข้า
หอประชุม
3. ได้รับความอนุ เคราะห์ จากคณะบริ หารธุ รกิ จ
ในการยืมรถ 6 ล้อ และพนักงานขับรถในการขน
ย้ายปกปริ ญญาบัตร

