1. ข้อมูลส่วนตัว
นางสาวสินีนาฎ ลักษณะโยธิน
ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

ส่วนงาน

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 15 กรกฎาคม 2543
2. ลักษณะงานทั่วไป (Job Description) ที่รับผิดชอบ
2.1 งานที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ ได้แก่
(1) ตรวจสอบการส าเร็ จ การศึ ก ษาตามโครงสร้ า งหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษา สาขาวิ ช านิ เทศศาสตร์
สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ และสาขาวิช ารัฐ ศาสตร์ รวมถึงนั กศึกษาของโครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับเทศบาลเมืองพัทยา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (เป็นนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา)
(2) แจ้งผลการอนุมัติผู้ สาเร็จการศึกษา และผู้ที่ไม่ ได้รับการอนุมัติสาเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริห าร
การศึกษา http://iregis.dusit.ac.th
(3) ดาเนินการยื่นขอสาเร็จการศึกษาผ่านระบบ http://iregis.dusit.ac.th ให้ กับนักศึกษาที่ยื่นไม่ทัน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(4) จัดพิมพ์เอกสารใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติการสาเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ
(5) จัดทาและออกเอกสารทางวิชาการที่นักศึกษายื่นคาร้อง (รายวัน) เฉพาะวันที่ได้รับมอบหมายภายใน
สั ป ดาห์ ได้ แ ก่ ใบรั บ รองเรี ย นครบโครงสร้ า งตามหลั ก สู ต ร หรื อ ใบรายงานผลการเรี ย น หรื อ ใบรั บ รอง
ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(6) ให้คาแนะนานักศึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เกี่ยวกับงานรายวิชาของหลักสูตรที่ดูแล
รับผิดชอบในการตรวจสอบโครงสร้างให้กับนักศึกษา
(7) ดาเนินการตรวจสอบรายวิชาเลือกของนักศึกษารหัส 48 ขึ้นไป ที่ได้รับผลการเรียนเป็น F และปรับ
ผลการเรียนให้เป็น W
(8) จัดทาเอกสารประกอบการประชุมอนุมัติสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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(9) ตรวจสอบรายชื่อ กับปริญญาบัตร และจัดเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละปีการศึกษา
(10) จัดเตรียมและดาเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละรอบการอนุมัติ
การสาเร็จการศึกษา (ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรบัณฑิต)
(11) งานประกันคุณภาพของสานักส่งเสริมวิชาการ ตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายให้กากับดูแล (ตัวชี้วัดที่
5.4.1)
(12) ตรวจสอบโครงสร้ า งนั ก ศึ ก ษารายบุ ค คลที่ ท าบั นทึ ก ขอเปิ ด รายวิ ช าผ่ า นระบบ E-Office
http://eoffice.dusit.ac.th
(13) เป็นวิทยากร บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอสาเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตร
นิเทศศาสตร์
(14) งานมอบหมายตามบันทึก และคาสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ
โดยจากงานที่รับผิดชอบทั้งหมด ข้าพเจ้าขอเลือกงานหลักเพื่อแสดงถึงกระบวนการในการดาเนินงาน
(Flowchart) และผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ งานออกใบรับรองเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร
2.2 กระบวนการในการดาเนินงานและผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ขั้นตอน

รายละเอียดงาน

1
รับคาร้องขอใบรับรองต่างๆ จาก
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษาส่วน
งานหน้าเคาน์เตอร์ ดาเนินการ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
ของคาร้องที่ได้รับ

2
บันทึกการรับคาร้องเข้าในระบบ
คาร้อง (จากช่องทาง
http://request.dusit.ac.th)

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

1.รายละเอียดใน
คาร้องขอใบรับรอง
ต่างๆ ครบถ้วน
ชัดเจน

ระยะเวลา

2 นาที

ผู้รับ

ที่เกี่ยวข้อง

ผิดชอบ

1. คาร้องขอใบรับรอง
ต่างๆ
2. ใบเสร็จรับเงินค่า
ใบรับรองเอกสารทาง
การศึกษา

2.นักศึกษาจ่ายเงิน
ค่าใบรับรอง
เอกสารทาง
การศึกษาครบถ้วน
การบันทึกรับคา
ร้องเข้าในระบบคา
ร้อง ครบถ้วน
ถูกต้อง และ
สะดวกต่อการ
ค้นหา

เอกสาร

3 นาที

เจ้าหน้าที่
บริการ
การศึกษา

-คาร้องขอใบรับรองต่างๆ

เจ้าหน้าที่
บริการ
-ระบบคาร้อง
การ
http://iregis.dusit.ac.th
การศึกษา
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ตรวจสอบความถูกต้องของรหัส
นักศึกษา ชือ่ นามสกุล
หลักสูตร/สาขาวิชา สถานภาพ
ปัจจุบันของนักศึกษา และ
ตรวจสอบการจ่ายค่าธรรมเนียม
การศึกษาในระบบบริหาร
การศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th

4
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
ของกลุ่มรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร รายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้น รายวิชาที่โอนมาจากต่าง
ราชภัฏ หน่วยกิตอบรม
หน่วยกิตสอบเทียบ หน่วยกิตเทียบ
ประสบการณ์ หน่วยกิตรวม
ทั้งหมด และหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร จากระบบบริหาร
การศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th

5
จัดพิมพ์ใบรับรองเรียนครบ
หลักสูตร



- ข้อมูลที่กรอก
รายละเอียดในใบ
คาร้อง ถูกต้องตรง
กับข้อมูลที่บันทึก
ไว้ในระบบบริหาร
การศึกษา

3 นาที

-นักศึกษาไม่มีหนี้
ค้างชาระ

ผู้ยื่นขอใบรับรอง
เรียนครบหลักสูตร
และเรียนครบตาม
จานวนหน่วยกิตที่
หลักสูตรกาหนด

-ระบบบริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่
http://iregis.dusit.ac.th บริการ
การ
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
การศึกษา
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
การจัดการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548
-ประกาศมหาวิทยาลัย
สวนดุสติ เรื่องกิจกรรม
วิชาการของนักศึกษาของ
แต่ละภาคการศึกษา (ใน
ส่วนของการกาหนดวัน
สุดท้ายของการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา)

10 นาที -ระบบบริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่
http://iregis.dusit.ac.th บริการ
การ
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
การศึกษา
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2550

ใบรับรองเรียนครบ
หลักสูตรที่จัดพิมพ์
ออกจากระบบ
บริหารการศึกษา
สมบูรณ์ ครบถ้วน
และถูกต้อง

3 นาที

ใบรับรองเรียนครบ
หลักสูตร

เจ้าหน้าที่
บริการ
การ
การศึกษา
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นาเสนอผู้บริหารลงนาม
รับรองในใบเรียนครบ
หลักสูตร

7
บันทึกการนาส่งคาร้อง
กลับคืน จากระบบคาร้อง
http://request.dusit.ac.th

8
ส่งมอบใบรับรองเรียนครบ
หลักสูตร ให้กับเจ้าหน้าที่
บริการการศึกษา ส่วนงาน
หน้าเคาน์เตอร์

ผู้บริหารลงนามใน
ใบรับรองเรียนครบ
หลักสูตร ครบถ้วน
ทันเวลา

ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

การบันทึกนาส่งคาร้อง
กลับคืน ของระบบคาร้อง
ครบถ้วนถูกต้อง และ
สะดวกต่อการค้นหา

ระบบคาร้อง
http://request.dusit.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการ
การศึกษา

นาส่งใบรับรองเรียนครบ
หลักสูตรที่สมบูรณ์ ได้ทัน
ตามเวลาที่กาหนด

ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร

เจ้าหน้าที่บริการ
การศึกษา และ
เจ้าหน้าที่บริการ
การศึกษา ส่วนงานหน้า
เคาน์เตอร์

3. ข้อบังคับ ประกาศ กฎ ระเบียบ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
การจัดทาใบรับรองเรียนครบตามหลักสูตร ผู้จัดทาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
ทางานและกระบวนงานต่างๆ รวมถึงการสร้างมาตรฐานในปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และ
บรรลุ ข้ อ ก าหนดที่ ส าคัญ ของกระบวนการ จึ งได้ น ากฎระเบี ย บและข้ อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต
บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการจัดทาการขอใบรับรองเรียนครบโครงสร้างตามหลักสูตร
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษา
จัดการศึกษาการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตรวจสอบการลงทะเบี ย นครบถ้ ว นตามโครงสร้ า ง
หลักสูตร
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิต ว่าด้วยการ ตรวจสอบผลการเรี ย นครบถ้ ว นตามโครงสร้ า ง
ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลักสูตร
พ.ศ. 2548
ตรวจสอบสถานภาพปัจจุบันของนักศึกษา
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องการเก็บ ตรวจสอบการจ่ายค่าใบรับรองเอกสารทางการศึกษา
เงินค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของนักศึกษา พ.ศ.2557
4.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการ ตรวจสอบการเรียนครบหลักสูตร
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550
4. ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
จากกระบวนการงาน ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคใน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
การรับเอกสาร และขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รายละเอียดดาเนินการ คือ ลายมือนักศึกษา
อ่านยาก และข้อมูลที่นั กศึกษากรอกในใบคาร้องไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้ ในระบบบริห าร
การศึกษา
5. แนวทางการแก้ไขปัญหา การทดลองแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา และผลการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
5.1 ติดต่อนักศึกษาผู้ยื่นขอรับบริการโดยตรง กรณีข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจน
5.2 กรณีที่นักศึกษายังเรียนไม่ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร จะรีบแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยตรง และให้
คาแนะนาเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถแก้ไขได้ทัน หรือนัดให้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา
6. แนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ หากได้รับการต่อสัญญา และข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
แนวทางการพัฒ นางานในส่ วนของการออกใบรับรองเรียนครบหลั กสู ตรนั้น เพื่อเป็นการสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้รับบริการ และความประทับใจ ข้าพเจ้าจะดาเนินการพัฒนางาน โดยจะจัดทาบันทึกข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์ (http://eoffice.dusit.ac.th/) เรื่องการอานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่รออนุมัติสาเร็จ
การศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย เวียนแจ้งทุกคณะ/โรงเรียน ทราบ และหากคณะ/โรงเรียน ต้องการให้ออก
ใบรับ รองเรีย นครบหลั กสู ต ร ให้ กับ นั กศึก ษาเพื่ อนาไปใช้ในการสมัค รงาน ส านั กส่ งเสริมวิช ารการและงาน
ทะเบี ยนจะออกเอกสารดังกล่ าวให้ โดยขอให้ คณะ/โรงเรียนดาเนินการรวบรวมรายชื่อ นักศึกษา ที่มีความ
ประสงค์ ขอใบรับ รองดังกล่ า วน าส่ งมาที่ส านั กส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียน เพื่ อจะได้ดาเนิน การจัดท า
ใบรับรองดังกล่าวไว้ให้ ประมาณ 1 สัปดาห์นับจากวันที่ประกาศผลการเรียนวันสุดท้าย ขอให้นักศึกษาที่แจ้ง
ความประสงค์มาชาระค่าใบรับรองเอกสารทางการศึกษาที่กองคลัง และรับใบรับรองเรียนครบตามหลักสูตรได้
ทั้งนี้จะจัดส่ง ขั้นตอนการขอใบรับรองดังกล่าว (ตามแผนภาพที่1) แนบประกอบให้ทุกคณะ/โรงเรียนได้รับทราบ
ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเป็นการลดขั้นตอนและเป็นรูปแบบการบริการที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อที่นักศึกษาจะได้รับเอกสารที่
รวดเร็วยิ่งขึ้น
1

2

3

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษาทาบันทึก
ข้อความอิเล็คทรอนิกส์
(http://eoffice.dusit.ac.th/) แจ้ง
ไปทุกคณะ/โรงเรียน ทราบ

ทางคณะ/โรงเรียนดาเนินการ
รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่มี
ความประสงค์ขอใบรับรอง
เรียนครบหลักสูตร

สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จัดทาใบรับรองเรียบ
ครบหลักสูตร

แผนภาพที่ 1

4
นักศึกษารับใบรับรองเรียบครบ
ตามหลักสูตร
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