1. ข้อมูล
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ส่วนงาน
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน

:
:
:
:

นางสาวกุลธิดา โกพัฒตา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
หน่วยงานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 กรกฎาคม 2553

2. ลักษณะงานทั่วไป (Job Description) ที่รับผิดชอบ
2.1 งานที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบได้แก่
1) การปฏิบัติงานในด้านการบริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ กับนักศึกษา บุคคลภายใน
และบุคคลภายนอก ตามช่องทางดังต่อไปนี้ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (e-mail) website และ
เคาน์เตอร์บริการ เป็นต้น
2) เผยแพร่และประสานงานข้อมูลกับทางสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เกี่ยวกับงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาตลอดจนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
3) บริการข่าวสารทางวิชาการแก้ไขปัญหาต่างๆ บริการตอบข้อซักถาม แก้ไขปัญหา
4) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5) งานด้านการรับสมัครนักศึกษา ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครให้กับโรงเรียนต่างๆ
6) งานแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียน
7) การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
8) การส่งโทรสารไปยังโรงเรียนต่างๆ และการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ทางไปรษณีย์
9) ดูแลการประชาสัมพันธ์และดาเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่รวมถึงให้บริการคาแนะนาเกี่ยวกับการ
สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10) งานด้านงานสารบรรณติดตามข้อมูลข่าวสาร ทาง e – office
11) ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการจองรถเพื่อไปปฏิบัติราชการตามสถานที่ต่างๆ
12) ดาเนินการทาเรื่องเบิก-จ่าย การเดินทางไปปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
13) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดทาสมุดหมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานภายในและศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14) เป็นผู้ประสานงานการจัดทาโปสเตอร์และแผ่นพับของการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี
15) ประสานงานเกี่ยวกับคู่มือแนะนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
16) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ทางการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Social media)
17) ปฏิบัติงานตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยงาน ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน หรือ
บุคคลอื่นตามความสามารถ โดยจากงานทีร่ ับผิดชอบทั้งหมด
ขอเลื อกงานหลั กเพื่อแสดงถึงกระบวนการในการดาเนิน (Flowchart) และผู้ รับบริการหรือผู้ ที่มีส่ ว น
เกี่ยวข้องได้แก่ งานจัดทาเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ดังนี้
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2.2 กระบวนการในการดาเนินงาน (Flowchart) และผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ขั้นตอนกระบวนการจัดทาเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา

ติดต่อขอข้อมูลจาก
สานักส่งเสริมวิชาการฯ

ส่งข้อมูลไปศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ฯ
เพื่อจัดทาร่างแผ่นพับฯ

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ฯ ส่งคืน
ร่างแผ่นพับฯ

ส่งร่างแผ่นพับฯ ไปตรวจสอบความถูกต้อง

สานักส่งเสริมวิชาการฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องร่างแผ่นพับฯ

ส่งร่างแผ่นพับฯ ไปศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์ฯ เพื่อจัดทาแผ่นพับ

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ฯ จัดพิมพ์
และส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์กลับมา
ดาเนินการในการรับสมัคร
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ผังกระบวนการทางาน จัดทาเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

- ติดต่อไปยัง สานักส่งเสริม
วิชาการฯ เพื่อขอข้อมูลแผนการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่และกาหนดการ
รับสมัคร
- ส่งข้อมูลแผนรับสมัครไปยัง
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ฯ เพื่อ
ออกแบบแผ่นพับ

- สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

1. แผนการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่
2. กาหนดการรับสมัคร

- ศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไชค์

1. แผนการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่
2. กาหนดการรับสมัคร

3. ศูนย์บริการสื่อและ
- ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ฯ
- ศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์ฯ ส่งคืนร่างแผ่นพับ ส่งร่างแผ่นพับฯ มาตรวจสอบความ สิง่ พิมพ์กราฟฟิคไชต์
ถูกต้องของข้อมูล

ต้นฉบับเอกสารแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษา

4. ส่งร่างแผ่นพับ ไป
ตรวจสอบ

- ส่งร่างแผ่นพับ ไปยังสานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูล

ร่างเอกสารแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษา

5. สานักส่งเสริมวิชาการฯ
ส่งร่างแผ่นพับ

- สานักส่งเสริมวิชาการฯ ส่งร่าง
- เจ้าหน้าที่คอนแทคเซ็น ร่างเอกสารแผ่นพับ
แผ่นพับ ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล เตอร์ (Contact
ประชาสัมพันธ์การรับ
กลับมา
Center)
สมัครนักศึกษา

1. ติดต่อขอข้อมูลจาก
สานักส่งเสริมวิชาการฯ
2. ส่งข้อมูลไปศูนย์บริการ
สื่อและสิ่งพิมพ์ฯ

- สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

6. ส่งร่างแผ่นพับไป
- ส่งร่างแผ่นพับ ที่ผ่านการ
- ศูนย์บริการสื่อและ
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ฯ ตรวจสอบข้อมูลกลับศูนย์บริการ สิง่ พิมพ์กราฟฟิคไชต์
สื่อและสิ่งพิมพ์ฯ เพื่อจัดทาแผ่นพับ

ร่างแผ่นพับเอกสารแผ่น
พับประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษา

7. ศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์ฯ ส่งแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์

เอกสารแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษาที่จัดพิมพ์
เรียบร้อย

- ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ฯ
จัดส่งแผ่นพับตามจานวน

- ศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไชต์

3. ข้อบังคับ ประกาศ กฏ ระเบียบ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
ในการดาเนินงานจัดทาเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ต้องมีการอ้างอิง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดังนี้
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ.2555
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง กาหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน พ.ศ.2557
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ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับ กฏ ระเบียบที่กาหนดขึ้น เช่น การตอบข้อ
ซักถามจากบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนแต่ละหลักสูตร ในแต่ละภาคเรียน ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอด
หลั กสู ตร ซึ่งแต่ล ะหลักสู ตรมีค่าใช้จ่ ายที่แตกต่างตามระเบียบข้อกาหนดของมหาวิทยาลั ย จึง ต้องใช้ ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ.
2555 ในหมวดที่เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตอบข้อซักถามเพื่อให้ข้อมูล
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. ความยุ่งยากในการดาเนินการ /ปัญหา /อุปสรรค
1. ความล่าช้าในจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา เช่น การติดต่อขอข้อมูลกาหนดการรับ
สมัครนั้น ข้อมูลที่ได้รับนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เพราะทางมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งทาให้
กาหนดการรับสมัครจะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพื่อไม่ให้กระทบต่อกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย
2. สถานที่ในการใช้สาหรับจัดกิจกรรมการรับสมัครต่างๆ มีไม่เพีย งพอสาหรับในการใช้งาน เนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงจะต้องมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับวันเวลาในการใช้สถานที่ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องติดขัด ต่อการใช้สถานที่และไม่ต้องมาแก้ไขข้อมูลในแผ่น
พับประชาสัมพันธ์การรับสมัครในภายหลัง
3. ระยะเวลาในการจัดทาแผ่ นพับประชาสัมพันธ์มีน้อยเกินไปเนื่องจากข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงวันและ
สถานที่จัดกิจกรรการรับสมัคร จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
5. แนวทางการแก้ปัญหาในการดาเนิน การทดลองแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
1. การดาเนินการติดต่อขอข้อมูลจากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะตรวจสอบข้อมูลต่างๆใน
เบื้องต้น เพื่อความถูกต้องชัดเจนของข้อมูลวันเวลาและสถานที่ ในแผนการรับสมัครนักศึกษา เพื่อลดความผิดพลาด
ในการจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครดาเนินการจัดทาเรียบร้อย แต่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ๆ ใช้ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีวิธีการแก้ไขคือ พิมพ์ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ถูกต้อง ลงบนสติกเกอร์เพื่อแปะแก้ไข
ข้อมูลที่ถูกต้องลงบนแผ่นพับ เพื่อให้ข้อมูลในแผ่นพับเกิดความถูกต้องชัดเจนที่สุด หรือบางสถานการณ์ข้อมูลมีการ
เปลี่ยนข้อมูลหลายตาแหน่งอาจจะใช้วิธีพิมพ์เอกสารแนบลงในแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อให้
ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ถูกต้องชัดเจน
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษากระทันหัน เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็วในการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข้าพเจ้าได้ดาเนินการส่งข้อความที่เปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้สมัคร ซึ่งนามาจากระบบฐานข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา
6. แนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ หากได้รับการต่อสัญญา และข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
ข้าพเจ้าได้จัดทาการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การรับสมัครในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากเอกสาร
การประชาสัมพันธ์ โดยใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางการสื่อสารสังคมออนไลน์ (social media) เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ซึ่งทาให้สามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
กาหนดการหรือสถานที่ ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที และยังช่วยมหาวิทยาลัยลดค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารแผ่ นพับ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครได้อีกด้วย
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เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
ผ่านช่องทาง Facebook : SDUContactCenter
นอกจากการทาแผ่ น พับประชาสั มพันธ์การรับสมัครนักศึกษาแล้ว ข้าพเจ้าได้ประยุกต์ใช้ช่องทางการ
สื่อสารสังคมออนไลน์ (social media) สร้าง (Info graphic) เข้ามาใช้งานเพื่อความเข้าใจง่าย อาทิเช่น จัดทา Info
graphic ขั้นการเตรียมตัวมาสอบและขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อความเข้าใจง่าย

info graphic ขั้นตอนการมาสอบ

Info graphic ขั้นตอนการมารายงานตัว

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า หากข้าพเจ้าได้รับการต่อสัญญา ข้าพเจ้าจะนาเอาองค์ความรู้ที่เคยทาเอกสารแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาที่คอนแทคเซ็นเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาทิเช่น 1. เอกสารประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารคาร้องออนไลน์ อธิบายขั้นตอน
การยื่นออนไลน์ เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาได้ทราบว่าระบบบริหารการศึกษา (iregis) สามารถยื่นออนไลน์ได้ เป็นลด
ค่าใช้จ่าย ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษของสานักส่งเสริมวิชาการฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อีกทางนึง 2.
Infographic อธิบายขั้นตอนการใช้งานการยื่นเอกสารคาร้องออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์สานักส่งเสริมฯ และผ่าน
ทางการสื่อสารสังคมออนไลน์ (social media) เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
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