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ทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาสมรรถนะงานบริการ

การพั ฒ นาศั ก ยภาพทางการ
บริการ ถือเปนสิง่ สําคัญของ สนท. และ
สงเสริมงานบริการทางการศึกษาและ
ผลักดันการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ
ของบุคลากร สนท. ทุกคน ใหสามารถ
สือ่ สารกับชาวตางไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ตอนรับการกาวเขาสูอ าเซียนภายในป 2558 ทีเ่ นนการปฏิบตั แิ ละเชือ่ มโยงการสือ่ สาร
มากยิ่งขึ้นดังนั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะสรางความเขาใจ และความรวมมือ
ระหวางประชาชน องคกรภาครัฐ และเอกชน ทุกระดับไดโดยมีภาษากลางเปนเครือ่ งมือ
สําคัญในการสื่อสารระหวางกัน โดยเฉพาะเรื่องการทํางาน
สนท. ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของภาษาอังกฤษ ที่จะสามารถพัฒนา
สมรรถะงานบริการทางการศึกษา จึง
จั ด การอบรมภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
บริการภายใน สนท. เพื่อใหบุคลากรที่
มี ค วามสนใจอยากจะพั ฒ นา และ
แสวงหาความรูเ พิม่ เติมดานการสือ่ สารภาษาอังกฤษ เขาอบรมกับอาจารยทมี่ คี วามรูค วาม
สามารถเฉพาะทาง จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยจัดอบรมทั้งหมด
10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม. ทุกวันอังคารชวงเชา โดยทาง สนท. เชื่อวาการพัฒนาคน
สูประชาคมอาเซียนตองเกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดย
ไมอาจหลีกเลี่ยงได
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Coaching ระบบงาน เพิม่ มาตรฐานงานทะเบียน
สํานักทะเบียนและประมวล เนนใหงานบริการทางการศึกษา กับนักศึกษา
อาจารย คณะ หนวยงานในมหาวิทยาลัย ศิษยเกา อยางถูกตอง แมนยํา โดยทําหนาที่
การบริหารขอมูลเกีย่ วกับทะเบียนการศึกษา ตัง้ แตแรกเขาจนกระทัง่ สําเร็จการศึกษา
ดังนั้นระบบการงานจึงเปนสิ่งสําคัญในการทํางานใหถูกตอง ลดการผิดพลาด
ใหนอยที่สุด
การจัด Coaching ภายใน สนท. จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
กระบวนการทํางานใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ระหวางหัวหนางานและผูป ฏิบตั งิ าน
และสามารถขยายผลไปไดในรูปแบบตางๆ เชน พี่สอนนอง หรือ นองสอนพี่
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สารสนเทศทันสมัย
หลากหลายชองทางงานบริการ

รูยัง... สนท. เพิ่มชองทางการใหบริการ
ในรูปแบบ Self-Service สําหรับนักศึกษาจุบนั
และศิษยเกา บอกไดคาํ เดียวเลยวา “สารสนเทศ
ทั น สมั ย หลากหลายช อ งทางงานบริ ก าร”
ตองยกให สนท. ธรรมศาสตร
เมื่อเทคโนโลยีนับวันยิ่งกาวไกล พัฒนา
ไปอยางไปมีหยุดนิ่ง การใหบริการทางการ
ศึกษาของ สนท. ก็เชนกัน เราไดพฒ
ั นาชองทาง
งานบริการตางๆ ใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากขึ้นยิ่ง สามารถใชบริการไดอยางสะดวก
รวดเร็ว งานบริการเด็ดๆ ของ สนท. มีอะไรบาง นองๆ นักศึกษาคนไหนยังไมรูมารูจัก
และทําความคุนเคยกันเลย วัยรุน...
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การสรางสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
Work-Life balance

การสรางสมดุลยภาพระหวางชีวิตกับงานได จะชวยใหมีสุขภาวะในชีวิตที่ดี
ซึ่งจะสงผลและมีสวนชวยผลักดันใหเกิดความสําเร็จ ความมั่นคง และความกาวหนา
ขององคกรและสังคมในทีส่ ดุ ในปจจุบนั คนวัยทํางานตางประสบปญหาวาจะทําอยางไร
จึงจะสรางสมดุลยภาพระหวางชีวิตสวนตัวและการทํางานได
นอกจากสิ่งตอบแทน
ที่เปนตัวเงินและสวัสดิการ
แลว ผลตอบแทนบางอยาง
ที่ ไ ม ส ามารถจั บ ต อ งได ก็
สามารถกอใหเกิดแรงจูงใจ
ในการทํ า งานได เ ช น กั น
สนท. มองเห็นความสําคัญ
ของบุคลากร ในการทํางาน
ดานการใหบริการ เพราะเรา
เชือ่ วา สุขภาพและจิตใจของ
ผู  ใ ห บ ริ ก ารมี ผ ลต อ ผู  รั บ
บริการ โดยจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ สงเสริมสุขภาพทั้งดานกายและใจใหกับ
บุคลากร สนท. ไดผอนคลายหลังการทํางาน เปนการพัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรู
ความสามารถ และมีทัศนคติที่เกื้อหนุนตอการเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ
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คาดว า หลายๆ องค ก รค อ นข า ง ขอบคุณ Ajarn David Allen Young และ
จะตื่นตัวกับกระแส AEC มากพอสมควร อาจารย ช  อ ทิ พ ย วิ ร ะยะ จากสถาบั น
สนท.ของเราเพิ่ ง จะได เ ริ่ ม ขยั บ แม จ ะ ภาษาเปนอยางมาก
ขยับชาไปบางแตคาดวาการขยับครั้งนี้
นาจะไดผลพอสมควร อยางนอยบุคลากร
ก็ ต อบรั บ และพร อ มที่ จ ะพั ฒ นาทั ก ษะ
ดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี งานนี้ตอง

แนะนํา

บริการใหม

สนท.

Self – Service

@REG house

ใบเสร็จออนไลน
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พิมพที่ : หางหุนสวนจํากัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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กุมภาพันธ

➥ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2558

บุคลากร สนท. ไดเริม่ เขาอบรมภาษาอังกฤษ
เพือ่ การบริการ โดย Ajarn David Allen Young
จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

➥ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดจัดสอบสัมภาษณนักเรียนเพื่อ

เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียน
รวมสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีคะ ขอตอนรับทุกคน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนมกราคม 2558 ในรูปโฉมใหม
ไฉไลสุดๆ พบกับ Rose Apple ในการบอกเลาเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสรางขวัญและ
กําลังใจ ในการสรางสิ่งดีๆ ใหกับ สนท. ของเราคะ

Inside >> สําหรับฉบับนี้เราขอมาจับถูกและขอชื่นชม ความรวมมือรวมใจของชาว สนท. ทุกคนที่ให

ความรวมมือรวมใจชวยกันจัดสอบสัมภาษณนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา โครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ที่ผานมาใหประสบความสําเร็จไปไดดวยดี
outside >> พวกเราชาว สนท. ตองขอขอบคุณ บุคลากรและเจาหนาทีท่ กุ คนจากหนวยงาน คณะตางๆ
ที่ใหความรวมมือรวมใจชวยกันจัดสอบสัมภาษณนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา โครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ที่ผานมาใหประสบความสําเร็จไปไดดวยดี
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สอบกลางภาค

นศ. ติดตอคณะเพ�่อขอโควตาวิชา
(ภาคฤดูรอน)

31

สวัสดีครับ พบกับ Talk of the “TU” สําหรับคําถามยอดฮิตติดชารต ในชวงนี้
ก็เปนคําถามเกี่ยวกับเรื่องการขอโควตาวิชา (ภาคฤดูรอน) นะครับ ซึ่งพี่นูเร็ก
ไดเลือกคําถามมาตอบใหนองๆ หายสงสัยกันครับ

