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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา เปนระบบสารสนเทศสนับสนุนงานดาน
การบริการการศึกษาใหแก นักศึกษา อาจารย นักวิชาการศึกษาและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงาน
การศึกษา รวมถึงผูที่สนใจเขาศึกษาตอ ประกอบดว ยระบบงานยอยหลายระบบที่ทํางานสัมพัน ธ
เกี่ยวของกัน ไดแก
-

ระบบจัดรับนักศึกษา
ระบบฐานขอมูลหลัก
ระบบตารางเรียนตารางสอน
ระบบลงทะเบียน
ระบบการเงิน
ระบบประมวลผล
ระบบสําเร็จการศึกษา
ระบบบริการ
ระบบสงขอมูลสกอ.UOC
ระบบงานสถิติ MIS
ระบบนําสงงานบัญชี

สําหรับระบบตารางเรียนตารางสอน เปนระบบที่เกี่ยวของกับการบันทึกขอมูลรายวิชาที่
เปดสอนในแตละภาคการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตามระยะเวลาที่กําหนดในประกาศ
ปฏิทินการศึกษาของสถาบัน ขอมูลที่บันทึกในระบบประกอบดวย
-

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนรับลงทะเบียน
วัน เวลาเรียน/สอบ
สถานที่เรียน/สอบ
รายชื่ออาจารยผูสอน

ลักษณะการปฏิบัติงานจะเปนการทํางานเชื่อมโยงกัน ระหวางคณะและกองบริการ
การศึกษา โดยคณะจะเปนผูกําหนดรายละเอียดรายวิชา และจัดสงขอมูลมายังกองบริการดําเนินการ
ตามขั้นตอน เพื่อใหนักศึกษาลงทะเบียนไดตอไป ขอมูลที่บันทึกนอกจากจะเปนฐานขอมูลที่ใชรวมกัน

2

ระหวางระบบยอยของระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาแลว ขอมูลเหลานี้ยังเชื่อมโยงและ
เปนขอมูลที่ระบบสารสนเทศอื่นๆตองนําไปใชดวย อาทิเชน ระบบสารสนเทศหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ ระบบ มคอ. ในสวนของการจัดทํา มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5 และ
มคอ.6 ของอาจารยผูสอน ระบบภาระงานสอนของอาจารย ที่ตองใชขอมูลในการคิดภาระงานสอน
ของอาจารย และระบบจองใชทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานรับจองหองเรียน ที่ตองใชขอมูล
ในการจัดสรรหองเรียนในแตละภาคเรียน เปนตน
จากความสําคัญของขอมูลรายวิชาที่บันทึกในระบบตารางเรียนตารางสอน ที่กลาว
มา จะเห็นไดวา การดําเนินการที่ถูกตอง รวดเร็ว ภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงเปนหัวใจสําคัญของ
การดําเนินงาน ผูปฏิบัติงานจึงควรมีความชํานาญ และรูข้ันตอนการปฏิบัติงานเปนอยางดี ซึ่งจากที่
ผานมาผูรับผิดชอบงานในระบบตารางเรียนตารางสอนของกองบริการ ผูเขียนเปนผูปฏิบัติหนาที่นี้
เพีย งคนเดียว ซึ่ งในปจ จุบั นสถาบั นไดเ ปดสอนหลักสู ตรใหม ๆเพิ่มขึ้ น ดังนั้นกองบริ การจึงได เพิ่ ม
จํานวนผูปฏิบัติงานดานนี้มากขึ้น นอกจากนั้นการที่สถาบันมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย
หลักสูตร และมีรายละเอียดของแตละรายวิชาที่แตกตางกัน หากผูปฏิบัติงานไมมีความเขาใจ หรือไม
ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ก็อาจทําใหขอมูลที่บันทึกในระบบไมถูกตอง หรือการดําเนินงานลาชา
ซึ่งอาจส งผลกระทบตอระบบงานอื่น ๆ เชน การบัน ทึกรายวิช าผิดปห ลักสูตรอาจทําใหนักศึกษา
ลงทะเบียนผิดโครงสรางหลักสูตร หรือการบันทึกอาจารยผูสอนผิดก็จะทําใหกระทบกับภาระงานสอน
ของอาจารยซึ่งจะสัมพันธกับระบบภาระงานสอนของกองบริหารทรัพยากรบุคคล เปนตน
จากปญหาที่กลาวมา ผูเขียนจึงเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทําคูมือกระบวนการ
จัดตารางสอน/ตารางสอบดวยระบบสารสนเทศเพื่อการบริการของกองบริการการศึกษานี้ขึ้นมาเพื่อ
ใชเปนแนวทางใหบุคลากรใหมห รือผูที่ตองปฏิบัติ งานแทนใชเปน แนวทางในการทํางาน โดยคูมือ
ปฏิบัติงานนี้จะชวยลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ชวยลดการตอบคําถาม รวมถึงชวยลดเวลาในการสอน
งาน และเสริมสรางความเชื่อมั่นในการทํางานใหมกี ารปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ และลดความขัดแยงที่
อาจจะเกิดในการทํางานได หรือหากเกิดขอผิดพลาดขึ้นจะไดสามารถแกไขใหถูกตองอยางรวดเร็ว
และไมสงผลกระทบตอผูเกี่ยวของอื่นๆได รวมถึงเปนแนวทางการพัฒนากระบวนการทํางานตาม
แนวทางระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อใหการทํางานมีคุณภาพเปนที่
ยอมรับและพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพตอไป

3

วัตถุประสงค
1. เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติงานดานการจัดตารางสอน/ตารางสอบของ
กองบริการการศึกษา
2. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน
3. เพื่อชวยลดขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานใหมีความถูกตองรวดเร็ว

ขอบเขต
ครอบคลุมขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน ตั้งแตรับขอมูลเปนประกาศ/บันทึก
ขอเปดรายวิชาจากคณะ ตรวจสอบความถูกตอง เสนอผูบริหาร(รองอธิการบดีฝายวิชาการ)ลงนาม
เจ า หน า ที่ ธุ ร การส ง ประกาศตารางสอน/ตารางสอบให ผู เ กี่ ย วข อ งไปจนบั น ทึ ก ข อ มู ล ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาของกองบริการการศึกษาจนแลวเสร็จกอนกําหนดการลงทะเบียน
ของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ตารางสอน/ตารางสอบ หมายถึง ตารางสอนและตารางสอบทุกหลักสูตรที่คณะ
สงขอมูลมาใหกองบริการการศึกษา
2. ระบบสารสนเทศ-ตารางสอน/ตารางสอบ หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริการการศึกษาในสวนของการจัดตารางสอน/ตารางสอบ
3. เจาหนาที่งานตารางสอน หมายถึง เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานตารางสอน/ตาราง
สอบ
4. เจาหนาที่งานธุรการ หมายถึงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานสงออกหนังสือราชการ
5. คณะ หมายถึ ง หน ว ยงานที่ จั ด การเรี ย นการสอนของสถาบั น ในระดั บ
บัณฑิตศึกษา
6. รธว. หมายถึง รองอธิการบดีฝายวิชาการ/รองอธิการบดี
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บทที่ 2
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
โครงสรางการบริหารจัดการ
กองบริ ก ารการศึ ก ษาเป น หน ว ยงานกลาง สั ง กั ด สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดําเนินงานและปฏิบัติภารกิจดานการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ไดมีการกําหนดโครงสรางอยางเปนทางการ ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/21724 เรื่อง
การแบงสวนราชการ ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2535 ไดแบงสวนราชการออกเปน 6 งาน ไดแก งาน
ทะเบียนและสถิติ งานบริการการศึกษา งานเอกสารตํารา งานกิจการนักศึกษา งานโสตทัศนศึกษา
และงานธุรการ ตอมาในป 2539 ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม0202/25522 เรื่องการจัดสรร
อั ต รากํ า ลั ง ลงวั น ที่ 18 พฤศจิ กายน 2539 ได มีการแบง สว นราชการใหม โดยแบงสว นราชการ
ออกเปน 4 งาน ไดแก งานทะเบียนและสถิติ งานบริการการศึกษา งานเอกสารตํารา และงานธุรการ
จนกระทั่งป 2551 ไดมีการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการใหม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพสอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบัน ออกเปน 5 กลุมงาน ดังนี้
1. กลุมงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
2. กลุมงานบริการการศึกษา
3. กลุมงานพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการสอน
4. กลุมงานสถิติและสารสนเทศการศึกษา
5. กลุมงานบริหารและธุรการ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมากองบริการการศึกษาไดพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน เพื่อรองรับภารกิ จตาง ๆ รวมทั้งไดพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีคุณภาพเพื่อใหการ
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ปฏิ บั ติ ง านเกิ ด ผลสู ง สุ ด ต อ ผู รั บ บริ ก ารทั้ ง ภายในและภายนอกสถาบั น และต อ สถาบั น โดยรวม
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายคุณภาพ ดังตอไปนี้

วิสัยทัศน
มุงมั่นสรางสรรคงานบริการการศึกษา และการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูรับบริการ

พันธกิจ
1. ใหบริการการศึกษาและขอมูลขาวสารการศึกษาของสถาบันแกผูมีสวนเกี่ยวของ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบัน เพื่อใหสามารถผลิตมหาบัณฑิตไดตาม
เปาหมายอยางมีคุณภาพและคุณธรรม
2. สนั บสนุน และประสานงานเพื่อใหมีห ลักสูต รใหม และมีการพัฒ นาหลักสูตร
อยางตอเนื่อง
3. เพื่อเสริมสรางความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษา
4. เพื่อใหสถาบันมีหลักสูตรใหมที่ทันสมัย สามารถแขงขันและเปนผูนําในระดับ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ค า นิ ย ม มี จิ ต บริ ก าร ประสานความร ว มมื อ ซื่ อ สั ต ย อดทน
พัฒนาคนอยางตอเนื่อง

นโยบายคุณภาพ
มุงมั่นใหบริการดวยความถูกตองรวดเร็ว สามารถใหบริการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
อยางมีคุณภาพ เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ
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การแบงสวนราชการและอัตรากําลังของกองบริการการศึกษา
ปจจุบันกองบริการการศึกษามีอัตรากําลังรวม 33 อัตรา มีผูปฏิบัติงาน 32 คน เปนอัตรา
ของกองบริการการศึกษา 32 ชวยปฏิบัติราชการ 1 คน ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
2. กลุมงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มีผูปฏิบัติงานรวม 8 อัตรา ตําแหนง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 3 คน และนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 5 คน
3. กลุมงานบริการการศึกษา มีผูปฏิบัติงานรวม 6 อัตรา ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
ชํานาญการ 1 คน และนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 5 คน
4. กลุ มงานพั ฒนาหลักสูตรและสงเสริมการเรีย นการสอน มีผูป ฏิบัติงานรวม 6
อัตรา ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ 2 คน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
(ช ว ยปฏิ บั ติร าชการ) 1 คน และนั กวิช าการศึกษาปฏิบัติ การ 2 คน

และ

ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 1 คน
5. กลุมงานสถิติและสารสนเทศการศึกษา มีผูปฏิบัติงานรวม 2 อัตรา ตําแหนง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 1 คน และนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 คน
6. กลุ มงานบริ ห ารและธุร การ มีผูป ฏิบัติงานรวม 10 อัตรา ตําแหนงเจาหนาที่
บริ ห ารทั่ ว ไปชํ า นาญการ 1 คน เจ า หน า ที่ บ ริ ห ารทั่ ว ไปปฏิ บั ติ ก าร 2 คน
ผู ป ฏิ บั ติ งานบริห ารชํา นาญงาน 1 คน ผู ป ฏิ บัติ งานบริ ห ารปฏิบั ติง าน 4 คน
พ นั ก ง า น บ ริ ก า ร เ อ ก ส า ร ทั่ ว ไ ป 1 ค น แ ล ะ พ นั ก ง า น ส ถ า น ที่ ค น

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
กองบริการการศึกษา
กลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา

กลุมงานบริการการศึกษา

งานทะเบียนและประวัตินักศึกษา

งานรับนักศึกษา

งานจัดการฐานขอมูลทางทะเบียน
นักศึกษา

งานปฏิทินการศึกษา/
ตารางสอน/ตารางสอบ

งานลงทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา

งานสอบประมวความรู/
สอบคุณสมบัติ

งานตรวจสอบสถาภาพ
การเปนนักศึกษา

งานแสดงความจํานงเขารับ
ปริญญา

งานอนุมัติปริญญาและ
ประกาศนียบัตร

งานแนะแนวการศึกษา/
ประชาสัมพันธหลักสูตร

งานออกหนังสือสําคัญ

งานปฐมนิเทศ//งาน
ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา

งานปรับปรุงพัฒนาระบบฐานขอมูล
และระบบบริการการศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา

งานปรับปรุงพัฒนาระบบรับ
สมัคร
งานขอมูลสถิติการรับสมัคร

ภาพที่ 2-1 แผนภูมิโครงสร้ างการแบ่ งส่ วนราชการและงานที่ ปฏิ บัติ

กลุมงานพัฒนาหลักสูตรและ
สงเสริมการเรียนการสอน
งานบริหารและพัฒนา
หลักสูตร
งานทุนและรางวัลการศึกษา
งานสงเสริมเอกสารวิชาการ
งานออกประกาศและคําสั่ง
ทางการศึกษา
งานโครงสรางหลักสูตร
ชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ
งานเผยแพรการศึกษาการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร

กลุมงานสถิตแิ ละสารสนเทศ
การศึกษา

กลุมงานบริหารและธุรการ

งานรายงานผลขอมูล
สารสนเทศตามตัวชี้วัดของ
สถาบัน/สกอ. และ กพร.

งานจัดทําแผน

งานขอมูลและสถิติการรับ
สมัคร

งานการเงินและบัญชี

งานขอมูลและสถิตินักศึกษา
งานขอมูลและสารสนเทศ
หลักสูตร
งานดูแลและปรับปรุงขอมูล
Website ของกองบริการ
การศึกษา

งานงบประมาณ

งานบุคลากร
งานพัสดุ
งานเอกสารและปนะกอบการประชุม
งานดานธุรการ
งานผลิตเอกสาร

งานสงเสริมการเรียนการสอน

งานจัดทําบัตรนักศึกษา

งานจัดการเรียนการสอนวิชา
เสริมพื้นฐานสําหรับ
บัณฑิตศึกษา

งานสนับสนุนกลุมงานอื่น

แผนภูมิโครงสรางอัตรากําลังสายสนับสนุน กองบริการการศึกษา
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
นางสาวสุวารี เกษเกษม

กลุมงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
(อัตรากําลัง 8 คน)

กลุมงานบริการการศึกษา
(อัตรากําลัง 6 คน)

หัวหนากลุมงาน
หัวหนากลุมงาน
นายปราโมช ชางเจริญ
นางวนิดา รัศมีประเสริฐสุข
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
(พนักงานสถาบัน)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นางสาวนภาวีร บุญจันทร
นางสาวกชกร สุจริตวิศาล
(พนักงานสถาบัน)
(พนักงานสถาบัน)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นายธีระเทพ ดียิ่ง
นางสาวชุติมณฑน สุนทรชื่น
(พนักงานสถาบัน)
(พนักงานสถาบัน)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
นายอนุชา เกตุประสิทธิ์
นางวารุณี เกตุประสิทธิ์
(พนักงานสถาบัน)
(พนักงานสถาบัน)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
นายฐาปนัท กิตติพันธุ
นางสาวพัชราพรรณ เปรมมณี
(พนักงานสถาบัน)
(พนักงานสถาบัน)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
นางสาวสุชาดา นุสยา
นางธัญวรัตม การสมโชค
(พนักงานสถาบัน)
(พนักงานสถาบัน)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
นางสาวสิทธิฐนี สรอยวิเชียร
(พนักงานสถาบัน)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
นายสรสิทธิ์ ติณชาติกาญจน
ขอมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
(พนักงานสถาบัน)
ภาพที่ 2-2 แผนภูมิโครงสร้ างอัตรากําลังสายสนับสนุน กองบริ การการศึ กษา

กลุมงานพัฒนาหลักสูตรและ
สงเสริมการเรียนการสอน
(อัตรากําลัง 6 คน)
หัวหนากลุมงาน
นางนิลาวัลย เติมผล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นางสาวณิญา ศิลาพันธ
(พนักงานสถาบัน)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
นางสาวลักษณา พุมเพ็ชร
(พนักงานสถาบัน)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
นายพิบูลยเขต พัทธวรินชัย
(พนักงานสถาบัน)
ผูปฏิบตั ิงานบริหารชํานาญงาน
นางพัชรี ภาคภูมิ
(พนักงานสถาบัน)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นางกมลฉัตร ทองพรรณ
(ชวยปฏิบัติราชการ)

กลุมงานสถิตแิ ละสารสนเทศ
การศึกษา
(อัตรากําลัง 2 คน)
หัวหนากลุมงาน
นายนิทัศน สุทธิรกั ษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
(พนักงานสถาบัน)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
นายโกวิทย ประดิษฐผล
(พนักงานสถาบัน)

ขาราชการ
ขาราชการ)ชวยปฏิบัติราชการ)
พนักงานสถาบัน
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว

จํานวน 7 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 23 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน

กลุมงานบริหารและธุรการ
(อัตรากําลัง 10 คน)
หัวหนากลุมงาน
นายมนตชัย ดาราศาสตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวฐิติกานต ปานเนตรแกว
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสรัญญา จารุมณี
(พนักงานสถาบัน)
ผูปฏิบตั ิงานบริหารชํานาญงาน
นางไพรินทร บุญเกิด
ผูปฏิบตั ิงานบริหารปฏิบัติงาน
นางนพมาศ รุงปรีดา
ผูปฏิบตั ิงานบริหารปฏิบัติงาน
นางสาวกนกพลอย กิจเวช
(พนักงานสถาบัน)
ผูปฏิบตั ิงานบริหารปฏิบัติงาน
นางสาวปทมา ภูสาํ ลี
(พนักงานสถาบัน)
ผูปฏิบตั ิงานบริหารปฏิบัติงาน
นางสาวณวัณยกาญจน พวงสมบัติ
(พนักงานสถาบัน)
พนักงานบริการเอกสารทัว่ ไป
นายสมจิตร ภาคภูมิ
(ลูกจางประจํา)
พนักงานสถานที่
นางศรัญญา ปวงสุข
(ลูกจางชั่วคราว)
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ขอบขายภาระงานของกองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา ไดกําหนดขอบขายภาระงานออกเปน 5 กลุมงาน ดังนี้
1. กลุมงานทะเบี ยนและประมวลผลการศึกษา เปน งานหลักที่สําคัญ งานหนึ่งของกอง
บริการการศึกษา เปนหนวยทะเบียนกลางที่จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาของสถาบัน มีขอบเขตภาระงาน
ดังนี้
- งานทะเบียนประวัตนิ ักศึกษา
- งานจัดการฐานขอมูลทางทะเบียนนักศึกษา
- งานลงทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
- งานตรวจสอบสภาพการเปนนักศึกษา
- งานอนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตร
- งานออกหนังสือสําคัญ
- งานปรับปรุงพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบบริการการศึกษา
- งานแนะแนวการศึกษา
2. กลุมงานบริการการศึกษา เปนงานใหบริการเกี่ยวกับการศึกษาตั้งแตการเริ่มสมัครเขา
เปนนักศึกษามีขอบเขตภาระงาน ดังนี้
- งานรับนักศึกษา
- งานปฏิทินการศึกษา/ตารางสอน/ตารางสอบ
- งานการสอบประมวลความรู /สอบคุณสมบัติ
- งานแสดงความจํานงเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
- งานแนะแนวการศึกษา/ประชาสัมพันธหลักสูตร
- งานรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา
- งานปฐมนิเทศนักศึกษา/งานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
- งานปรับปรุงพัฒนาระบบรับสมัคร
- งานขอมูลสถิติการรับสมัคร
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3. กลุมงานพั ฒนาหลั กสู ต รและสงเสริมการเรียนการสอน เปน งานใหบริการเกี่ย วกับ
หลักสูตรที่เปดสอนในสถาบันและใหบริการทางดานวิชาการ มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้
- งานบริหารและพัฒนาหลักสูตร
- งานทุนและรางวัลการศึกษา
- งานสงเสริมเอกสารวิชาการ
- งานออกประกาศและคําสั่งทางการศึกษา
- งานโครงสรางหลักสูตรชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ
- งานเผยแพรการศึกษา การประชาสัมพันธหลักสูตร
- งานสงเสริมการเรียนการสอน
- งานจัดการเรียนการสอนวิชาเสริมพื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา
4. กลุมงานสถิติและสารสนเทศทางการศึกษา เปนงานที่ดูแลระบบสารสนเทศตางๆของ
กองบริการการศึกษา และทําสถิติขอมูลตาง ๆ ตามความตองการของผูบริหาร และสงขอมูลใหกับคณะ/สํานัก
ตางๆ และหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองใชขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้
- งานรายงานผลขอมูลสารสนเทศตามตัวชี้วัดของสถาบัน/สกอ. และ กพร.
- งานขอมูลและสถิติการรับสมัคร
- งานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
- งานขอมูลและสถิตินักศึกษา
- งานขอมูลและสารสนเทศหลักสูตร
- งานดูแลและปรับปรุงขอมูล Website ของกองบริการการศึกษา
5. กลุมงานบริหารและธุรการ ดําเนินการเกี่ยวกับงานจัดทําแผน งานงบประมาณ งาน
การเงินและบัญชี งานบุคลากร งานพัสดุ งานเอกสารประกอบการประชุม งานดานธุรการ งานผลิตเอกสาร
และงานสนับสนุนกลุมงานอื่น มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้
- งานจัดทําแผน
- งานงบประมาณ
- งานการเงินและบัญชี
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- งานบุคลากร
- งานพัสดุ
- งานเอกสารประกอบการประชุม
- งานดานธุรการ
- งานผลิตเอกสาร
- งานจัดทําบัตรนักศึกษา
- งานสนับสนุนกลุมงานอื่น

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของกลุมงานบริการการศึกษา
กลุมงานบริการการศึกษา เปนกลุมงานใหบริการเกี่ยวกับการศึกษาตั้งแตการเริ่มสมัครเขา
เปนนักศึกษาประกอบดวยงานยอย ดังนี้
1. งานแนะแนวการศึกษา/ประชาสัมพันธหลักสูตร เปนงานที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ
การศึกษาตอในสถาบันแกหนวยงานภายนอก และผูที่สนใจทั่วไปทั้งในดานของหลักสูตรที่สถาบันเปดสอน
วิธีการรับนักศึกษาประเภทตาง ๆ ตลอดจนจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธหลักสูตร รวมออกงาน
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ
รวมถึงการจัดสงคูมือการศึกษา หลักสูตรของสถาบันใหกับหนวยงานตาง ๆ
2. งานรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา จะดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก เขา
เป น นั กศึ ก ษาของสถาบั น ในระดั บ ชั้ น ปริ ญญาโท ปริญ ญาเอก ทุกหลักสู ตร ยกเว น ในส ว นของวิ ทยาลั ย
นานาชาติ และดําเนินการจัดการสอบขอเขียนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ
3. งานปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา จะดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด เตรี ย มความพร อ มในการ
ปฐมนิ เ ทศ ประสานงานกั บ ผู บ ริ ห าร คณะและหน ว ยงานต า งๆ เกี่ ย วกั บ การปฐมนิ เ ทศ รวมถึ ง ติ ด ต อ
ประสานงานเชิญผูอภิปรายใหคําบรรยายความรูแกนักศึกษาใหมพรอมเสนอแนะในเรื่องตาง ๆ
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4. งานการสอบประมวลความรู / สอบคุณสมบัติ จะดําเนิน การกําหนดการรับ สมั ครใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา ของกองบริการการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถสมัครสอบ
ประมวลความรู หรือสอบคุณสมบัติ
5. งานบริการการศึกษา จะดําเนินการเกี่ยวกับ การจัดทําหนังสือขอผอนผัน การเรียก
ระดม หรือขอผอนผัน การรับราชการทหาร ดําเนินการทําประกาศเรื่อง การขอผอนผันการเกณฑทหารทุกป
การศึกษา จัดทําหนังสือขยายเวลาศึกษาตอ จัดทําหนังสือสงตัวกลับเขารับราชการ เมื่อสําเร็จการศึกษา และ
จัดทําหนังสือแจงผลการศึกษาใหแกหนวยงานของนักศึกษาตามที่นักศึกษายื่นคํารองขอ
6. งานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษา
ใหม จากสถาบั นการศึ กษาที่นั กศึกษานําผลการศึกษามาประกอบการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และการ
ดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ตามที่หนวยงานตางๆ สงเอกสารมาเพื่อ
ขอตรวจสอบ
7. งานแสดงความจํ า นงเข า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร/บริ ก ารบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ
การศึ ก ษา จะดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ดทํ าประกาศ กํา หนดการแสดงความจํา นง แจง คณะ นัก ศึก ษา
หนวยงานในสถาบัน ตรวจสอบผูแสดงความจํานงเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จัดทํารายชื่อผูเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตรสงคณะและคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ในพิธีพระราชทาน จัดพิมพใบปริญญาบัตร
ตลอดจนเก็บรักษาใบปริญญาบัตรของบัณฑิตที่ไมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในทุกๆ ป
8. งานปรับปรุงพัฒนาระบบรับสมัคร จะดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบปรับปรุงระบบ
รับสมัคร เพื่อใหสามารถสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. งานขอมูลสถิติการรับสมัคร จะดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําสถิติผูสมัคร และผูผานการ
คัดเลือกเขาศึกษาตอทุกหลักสูตร ยกเวนในสวนของวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคในระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
10. งานปฏิทินการศึกษา จะดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําปฏิทินการศึกษาของสถาบัน
11. งานดานตารางสอน/ตารางสอบ จะเปนงานที่เกี่ยวกับการกําหนดตารางสอน/ตาราง
สอบ ทุกรายวิชา ทุกหลักสูตรของสถาบัน โดยแบงเปนในสวนที่เปนการตรวจสอบขอมูลตารางสอน-ตาราง
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สอบที่คณะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา จัดทํา/เสนอรองอธิการบดีลงนาม และบันทึกขอมูลตารางสอน/
ตารางสอบในระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา ของกองบริการการศึกษา เพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถ
ดําเนินการตางๆ ตอไปได

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดานตารางสอน/
ตารางสอบของกองบริการการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตารางสอน/ตารางสอบ ของกองบริการการศึกษา
จะปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา เกี่ยวกับตารางสอน/ตารางสอบตามขอมูลที่ คณะกําหนดทุกรายวิชาของ
สถาบั น ในแต ล ะภาคการศึ ก ษา ภายใต ก ารกํ า กั บ แนะนํ า ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากผู บั งคั บ บั ญชา โดยภารกิ จ หลัก เพื่อตอบสนองผูรับ บริการ ไดแก นักศึกษา อาจารย และ
ผูเกี่ยวของอื่นๆ อยางถูกตองรวดเร็ว ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. งานกําหนดปฏิทินการสงตารางสอน/ตารางสอบประจําปการศึกษา เปนการกําหนด
ระยะเวลาเพื่อใหคณะดําเนินการจัดทําขอมูลตารางสอน/ตาราสอบ ตามหัวขอตอไปนี้
- กําหนดการสงตารางสอน/ตารางสอบประจําปการศึกษา
- กําหนดการลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน
- วันเปดภาคเรียน
- กําหนดสงผลการศึกษา
- ชวงการจัดทํามคอ.3-มคอ.7
- กําหนดการสงมคอ.3-มคอ.7
2. ตรวจสอบขอมูลตารางสอน/ตารางสอบ โดยการตรวจความถูกต องจากบัน ทึ กหรื อ
ประกาศตารางสอน/ตารางสอบที่คณะสงมากอนเสนอ รองอธิการบดีลงนาม ตามหัวขอตอไปนี้
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- รหัสวิชา และชื่อวิชา สามารถตรวจสอบกับเลมหลักสูตร หรือตรวจสอบกับ
ระบบหลักสูตร/รายวิชา ในระบบฐานขอมูลหลักได
- วัน เวลา สอน/สอบ กรณีรายวิชาแบบ Block course จะตองกําหนด
ชวงเวลาที่เรียน และลําดับรายวิชาตามปฏิทินของหลักสูตรนั้นๆดวย
- ตรวจสอบรายชื่อและตําแหนงอาจารยผูสอนใหถูกตอง สามารถตรวจสอบ
ไดในระบบระเบียนอาจารย-เจาหนาที่ ระบบรายงานอาจารย-เจาหนาที่
3. จัดทําประกาศตารางสอน/ตารางสอบ สําหรับหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ เพื่อเสนอ
รองอธิการบดีลงนาม สวนในกรณีภาคพิเศษเมื่อตรวจความถูกตองแลวเสนอประกาศใหรองอธิการบดีลงนาม
ไดเลย
4. บันทึกขอมูลตารางสอน/ตารางสอบ ในระบบตารางสอน-ตารางสอบ ของกองบริการ
การศึกษาใหแลวเสร็จกอนกําหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาตามปฏิทินการศึกษา
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บทที่ 3
หลักเกณฑ วิธีการปฏิบตั ิงานและเงื่อนไข
การปฏิบัติงานดานตารางสอน/ตารางสอบของกองบริการการศึกษาเปนงานที่ตองรับขอมูล
รายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษาของทุกหลักสูตรของสถาบันมาบันทึกในระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริการการศึกษาของกองบริการการศึกษา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรจะมีความแตกตาง
กันผูปฏิบัติงานดานตารางสอน/ตารางสอบของกองบริการการศึกษาจึงควรมีความรูและความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีหลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไขเงื่อนไขในการปฏิบัติงานดังนี้
1. ผูปฏิบัติงานจะตองมีความรูความเขาใจระบบการศึกษาของสถาบัน
2. ผูปฏิบัติตองสามารถใชระบบสารสนเทศ-ตารางสอน/ตารางสอบ ไดอยาง
ชํ า นาญ โดยสามารถศึ กษาขั้น ตอนและวิธี การปฏิ บัติไ ดจ ากคู มือระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาของกองบริการการศึกษา และคูมือ
การปฏิ บั ติ ง านฉบั บ นี้ โ ดยจะขออธิ บ ายกระบวนการและขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานอยางละเอียดไวในบทที่ 4

1. หลักเกณฑการปฏิบัติงาน
1.1 ระบบการศึกษาของสถาบัน
ปจจุบันสถาบันใชระบบการศึกษาแบบหนวยกิต เปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่ง
จะแบงออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ และอาจใหมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนได โดยในภาคปกติแต
ละภาคการศึกษาตองมีการเรียนการสอนไมนอยกวา 15 สัปดาห หรือ 15 ชั่วโมงตอ 1 หนวยกิต สําหรั บ
รายวิชาที่เปนวิชาทฤษฎี โดยจัดการศึกษาเปน 2 แบบ คือ การจัดการศึกษาแบบภาคปกติ เปนการจัดการ
เรียนการสอนในวันธรรมดาในเวลาราชการ และการจัดการศึกษาแบบภาคพิเศษ เปนการจัดการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการมีทั้งที่เรียนตอนเย็นวันธรรมดานอกเวลาราชการและเรียนวันเสาร-อาทิตย และนอกจากนั้น
ยังอาจจัดใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course คือการจัดการเรียนการสอนทีละวิชาตอเนื่องกัน
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1.2 หลักสูตรที่เปดสอน
ปจจุบัน (ปการศึกษา 2560) สถาบันเปดสอนทั้งหมด 45 หลักสูตร จาก 11 คณะ และ
1 วิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 หลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบัน
คณะ
รัฐประศาสนศาสตร

บริหารธุรกิจ

พัฒนาการเศรษฐกิจ

สถิติประยุกต

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) (หลักสูตรนานาชาติ)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทาง
การเงิน) (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) (หลักสูตรนานาชาติ)
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน)
เศรษฐศาสตรมหาบันฑิต (เศรษฐศาสตรและการบริหาร)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) (หลักสูตรนานาชาติ)
วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร แ ละระบบ
สารสนเทศ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิเคราะหธุรกิจและวิทยาการขอมูล)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ)
(หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติประยุกต) (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรั ช ญาดุ ษฎีบั ณฑิต (การวิ เคราะห ธุร กิ จ และวิท ยาการข อมูล )
(หลักสูตรนานาชาติ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
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คณะ
หลักสูตร
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละ
องคการ
องคการ)
การจัดการมหาบัณฑิต (ภาวะผูนํา การจัดการ เเละนวัตกรรม)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ)
(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาและการสื่อสาร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ)
ศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต (ภาษาและการสื่ อสาร) (หลัก สูต ร
นานาชาติ)
ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (การสอนภาษาอั ง กฤษเป น ภาษา
นานาชาติ) (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ)
(หลักสูตรนานาชาติ)
นิติศาสตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการบริหาร)
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การจัดการการทองเที่ยว
การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการทองเที่ยวและบริการแบบ
บูรณาการ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการทองเที่ยวและบริการแบบ
บูรณาการ)
นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรและนวัตกรรม)
จัดการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตรและนวัตกรรม)
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดลอม)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดลอม)
วิทยาลัยนานาชาติ
การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) (หลักสูตรนานาชาติ)

สําหรับ หลักสู ตรระดับปริ ญญาโทจะจัด ใหมีการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
ยกเวนหลักสูตรปริญญาโทของวิทยาลัยนานาชาติที่จัดการเรียนการสอนเปนแบบ Block Course เพียงแบบ
เดียว โดยภาคพิเศษของคณะอื่นๆ จะมีทั้งแบบที่เรียนเปนแบบปกติ หรือแบบ Block Course ตามที่คณะ
กําหนด
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1.3 ปฏิทินการศึกษา
สถาบันกําหนดใหมีปฏิทินการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เพื่อใหนักศึกษา/อาจารยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดทราบกําหนดเวลากิจกรรมการเรียนการสอนในแตละภาค
การศึกษาในทุกปการศึกษาทั้งการศึกษาในกรณีการจัดการศึกษาภาคปกติ เรียนวันจันทร-ศุกร ในเวลาราชการ
และภาคพิเ ศษ เรีย นวั นจั นทร-ศุ กร นอกเวลาราชการ หรือเรีย นในวันเสาร-อาทิตย ทุกคณะจะใชปฏิทิน
การศึกษาของสถาบันในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สวนภาคพิเศษที่จัดการเรียนการสอนแบบ
Block Course คณะจะตองจัดทําปฏิทินการศึกษา(ตัวอยางปฏิทินการศึกษาตามเอกสารในภาคผนวก ก) โดย
การจัดทําปฏิทินการศึกษาจะตองเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน ซึ่งปจจุบันมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
เปนแบบ Block Course ดังที่แสดงไวในตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบ Block Course
คณะ
รัฐประศาสนศาสตร
พัฒนาการเศรษฐกิจ

หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)

เศรษฐศาสตรมหาบันฑิต (เศรษฐศาสตรและการ
บริหาร)
พัฒนาสังคมและ
ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (การบริ ห ารการพั ฒ นา
สิ่งแวดลอม
สังคม)
นิติศาสตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการบริหาร)
การจัดการการทองเที่ยว การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการทองเที่ยว
และบริการแบบบูรณาการ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการทองเที่ยวและ
บริการแบบบูรณาการ)
วิทยาลัยนานาชาติ
การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิต (การจั ด การ) (หลั กสู ต ร
นานาชาติ)

หมายเหตุ
เฉพาะภาคพิ เ ศษเรี ย นตอน
เย็นวันจันทร-ศุกร
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1.4 กําหนดการสงตารางสอน/ตารางสอบประจําปการศึกษา
เมื่อสถาบันประกาศปฏิทินการศึกษาประจําปแลวผูปฏิบัติงานจะตองกําหนดวันใหคณะ
จัดสงตารางสอน/ตารางสอบทั้งปการศึกษามายังกองบริการการศึกษากอนกําหนดการลงทะเบียนในภาค 1
ประมาณ 2 สัปดาหเพื่อจะไดมีเวลาตรวจสอบและจัดทําประกาศตลอดจนบันทึกขอมูลในระบบตารางสอน
ตารางสอบใหเสร็จกอนกําหนดการลงทะเบียนของนักศึกษา โดยใหทําเปนกําหนดการแจงเวียนใหทุกคณะ
ทราบ ดังภาพที่ 3-1
กําหนดการสงตารางสอน /ตารางสอบ และมคอ.3 - มคอ.7 ประจําปการศึกษา 2561
ประจําภาคเรียน

กิจกรรม
ภาค 1/2561

ภาค 2/2561

9-20 ก.ค. 61

3-14 ธ.ค. 61

21-23 พ.ค. 62

4 ส.ค. 61

5 ม.ค. 62

1 มิ. ย. 62

กําหนดสงตารางสอน/ตารางสอบ
ประจําปการศึกษา 2561

ภาคฤดูรอน/2561

22 มิ. ย. 61

กํานดการลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษาสถาบัน
วันเปดภาคการศึกษา

กําหนดสงผลการศึกษา
21 ม.ค. 62
1 ก.ค. 62
2 ก.ย. 62
มคอ.3/มคอ.4 (มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
)
ชวงการจัดทําและบันทึก มคอ. 3/มคอ.4
ในระบบ TQF ออนไลน

22 มิ.ย.-3 ส.ค. 61

22 มิ.ย.61-4 ม.ค. 62

22 มิ.ย. 61-31 ก.ค. 62

ชวงการจัดทําและบันทึก มคอ. 3/มคอ.4
ในระบบ TQF ออนไลน กรณีจด
ั การเรียนการสอนแบบ Block Course
วิชาที่ 1

22 มิ.ย.-3 ส.ค. 61

22 มิ.ย.61-4 ม.ค. 62

22 มิ.ย. 61-31 ก.ค. 62

วิชาที่ 2

22 มิ.ย.-3 ก.ย. 61

22 มิ.ย.61-4 ก.พ. 62

22 มิ.ย. 61-31 ก.ค. 62

วิชาที่ 3

22 มิ.ย.-1 ต.ค. 61

22 มิ.ย. 61-4 มี.ค. 62

วิชาที่ 4

22 มิ.ย..-5 พ.ย. 61

22 มิ.ย. 61-1 เม.ย. 62

วิชาที่ 5

22 มิ.ย.-3 ธ.ค. 61

22 มิ.ย. 61-6 พ.ค. 62

3 ส.ค. 61

4 ม.ค. 62

กําหนดสง มคอ.3/มคอ.4 ผานระบบออนไลน

กําหนดสง มคอ.3/มคอ.4 ผานระบบออนไลน กรณีจัดการเรียนการสอนแบบBlock Course
วิชาที่ 1

3 ส.ค. 61

4 ม.ค. 62

วิชาที่ 2

3 ก.ย. 61

4 ก.พ. 62

วิชาที่ 3

1 ต.ค. 61

4 มี. ค. 62

วิชาที่ 4

5 พ.ย. 61

1 เม.ย. 62

31 ก.ค. 62

31 ก.ค. 62
31 ก.ค. 62

วิชาที่ 5
3 ธ.ค. 61
6 พ.ค. 62
มคอ.5/มคอ.6 (แลวเสร็จภายใน 30 นับจากวันสุดทายของการสงผลการศึกษาในแตละภาคการศึกษา
)
ชวงการจัดทําและบันทึก มคอ.5/มคอ.6
ในระบบ TQF ออนไลน

24 ธ.ค. 61-20 ก.พ. 62

3 มิ.ย.-31 ส.ค. 62

5 ส.ค-2 ต.ค. 62

ชวงการจัดทําและบันทึก มคอ. 5/มคอ..6
ในระบบ TQF ออนไลน กรณีจด
ั การเรียนการสอนแบบ Block Course
วิชาที่ 1

1 ต.ค. 61-21 ก.พ. 62

1 มี.ค.-31 ส.ค. 62

5 ส.ค-2 ต.ค. 62

วิชาที่ 2

1 พ.ย. 61-21 ก.พ. 62

1 เม.ย.-31 ส.ค. 62

5 ส.ค-2 ต.ค. 62

วิชาที่ 3

1 ธ.ค. 61-21 ก.พ. 62

1 พ.ค.-31 ส.ค. 62

วิชาที่ 4

2 ม.ค.-21 ก.พ. 62

1 มิ.ย.-31 ส.ค. 62

วิชาที่ 5

1 ก.พ.-21 ก.พ. 62

1 ก.ค. -31 ส.ค. 62

กําหนดสง มคอ.5/มคอ.6 ผานระบบออนไลน

21 ก.พ. 62
31 ส.ค. 62
กําหนดสง มคอ.5/มคอ.6 ผานระบบออนไลน กรณีจัดการเรียนการสอนแบบBlock Course

2.ต.ค. 62

วิชาที่ 1

21 ก.พ. 62

31 ส.ค. 62

2.ต.ค. 62

วิชาที่ 2

21 ก.พ. 62

31 ส.ค. 62

2.ต.ค. 62

วิชาที่ 3

21 ก.พ. 62

31 ส.ค. 62

วิชาที่ 4

21 ก.พ. 62

31 ส.ค. 62

วิชาที่ 5
21 ก.พ. 62
31 ส.ค. 62
มคอ.7 (แลวเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันสุดทายของการสงผลการศึกษาของแตละปการศึกษา
)
กําหนดสงผลการศึกษา
ชวงการจัดทําและบันทึก มคอ.7
ในระบบ TQF ออนไลน
กําหนดสง มคอ.7 ผานระบบออนไลน

ภาพที่ 3-1 ภาพตารางกําหนดการส่ งตารางสอน/ตารางสอบและ มคอ.

2 ก.ย. 62
3 ก.ย.-1 พ.ย. 62

1 พ.ย. 62
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1.5 รายละเอียดรายวิชา
นอกจากรู ป แบบการจัดการเรีย นการสอนที่แตกตางกัน แต ละคณะยังมี เ งื่ อนไขของ
รายวิชาที่แตกตางกัน เชนรหัสวิชา รหัสกลุมการเรียน ซึ่งเปนขอมูลที่จําเปน โดยรายละเอียดดังนี้
- หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชาและโครงสรางหลั กสูตรของสถาบันตามมติ ที่
ประชุม ทคอ.ครั้งที่ 23/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 ดังตารางที่ 3-3
และกําหนดตัวยอรหัสวิชาตามเลมหลักสูตร ดังตาราง 3-4
ตารางที่ 3-3 ตารางแสดงการกําหนดรหัสวิชา

-

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเอก/วิชาเลือก
หมวดวิ ช าสั ม มนาและการศึ ก ษา
ตามแนวแนะ
สารนิพนธ/วิชาการคนควาอิสระ
ภาคนิพนธ
วิทยานิพนธปริญญาโท
วิทยานิพนธปริญญาเอก

รหัสวิชาตามหมวด
รหัส 4000 ขึ้นไป
รหัส 5000 ขึ้นไป
รหัส 6000 ขึ้นไป
รหัส 7000 ขึ้นไป
รหัส 8000 ขึ้นไป
รหัส 9000 ขึ้นไป
รหัส 9002
รหัส 9004
รหัส 9900

ตารางที่ 3-4 ตารางแสดงการกําหนดตัวยอรหัสวิชาตามเลมหลักสูตรแยกตามคณะ

คณะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร

ตัวยอรหัสวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
PA
รศ
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
PP
รอ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
PA
รศ
DA
ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพั ฒ นา
(หลักสูตรนานาชาติ)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการลงทุน
และการจั ด การความเสี่ ย งทางการเงิ น

BA
AB

บธ
-

BA

-
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คณะ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

หลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ)
ปรั ช ญาดุ ษ ฎีบัณฑิ ต สาขาวิ ช าบริห ารธุร กิ จ
(หลักสูตรนานาชาติ)
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
เศรษฐศาสตรการเงิน
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
เศรษฐศาสตรและการบริหาร
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
เศรษฐศาสตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
(หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต
วิ ท ยาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คณะสถิติประยุกต
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
วิทยาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการ
โลจิสติกส
วิ ท ยาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห าร
เทคโนโลยีสานสนเทศ
วิทยาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห
ธุรกิจและวิทยาการขอมูล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต
ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิเคราะหธุรกิจ
และวิทยาการขอมูล
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ค ณ ะ พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ การพัฒนาสังคม
ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช าการเมือ ง
สิ่งแวดลอม
และยุทธศาสตรการพัฒนา
ปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต การบริ ห ารการพั ฒ นา
สังคม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ค ณ ะ พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ทรัพยากรมนุษยและองคการ

ตัวยอรหัสวิชา
BA

-

EC,BE

ศธ

FE

ศก

EX

ศบ

ME

ศม

DE

-

AS
CI

สป
คส

LM

จล

ITM

บทส

BADS

วธวข

AS
CI

-

BADS

-

SD

พค

PS

กย

SD

พค

HR

พอ
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มนุษย

คณะ

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การบริหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนํา
การจัดการ และนวัตกรรม
ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละองค ก าร(หลั ก สู ต ร
นานาชาติ)

ตัวยอรหัสวิชา
MT
ทบ
LI

ภน

HROD

-

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
การสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
และวัฒนธรรมญี่ปุน
ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการสอน
ภาษาอั งกฤษเปน ภาษานานาชาติ(หลักสูตร
นานาชาติ)
ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาภาษาและการ
สื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ)
ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ส า ข า ก า ร ส อ น
ภาษาอั งกฤษเปน ภาษานานาชาติ(หลักสูตร
นานาชาติ)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช ากฎหมาย
เพื่อการบริหาร
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

LAC

-

JCC

สวญ

EPD

อพอ

TEL

-

PLA

-

PET

-

LW
LN
LD

กม
กบ
นด

ค ณ ะ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การทองเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
ทองเที่ยว
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ย ว
และบริการแบบบูรณาการ

TH

ทท

TH

ทท

ค ณ ะ นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร แ ล ะ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ เ ทศ
นวัตกรรมการจัดการ
ศาสตรและนวัตกรรม
ปรั ช ญาดุ ษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรและ
นวัตกรรม

CM

นน

CM

นน

คณะบริ ห ารการพั ฒ น า วิทยาศาสตรหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

EM

สว

คณะภาษาและการสื่อสาร

คณะนิติศาสตร
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สิ่งแวดลอม

คณะ

วิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตร

สิ่งแวดลอม
ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
สิ่งแวดลอม
การจัดการมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
(หลักส๖รนานาชาติ)

ตัวยอรหัสวิชา
EN

สว

MM

-

DM

-

2. วิธีการปฏิบัติงาน
เมื่ อ คณะส ง ข อ มู ล รายวิ ช าที่ ต อ งการเป ด สอนในแต ล ะภาคการศึ ก ษามายั ง กองบริ ก าร
การศึกษา ผูปฏิบัติงานจะตองตรวจสอบ โดยในกรณีปริญญาโทภาคปกติหลักสูตรภาษาไทย ใหคณะทําบันทึก
แจงรายละเอียดรายวิชาแลวสงมายังกองบริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองและจัดทําเปนประกาศ
สถาบันเสนอผูบริหารลงนาม และในกรณีปริญญาโทภาคปกติหลักสูต รภาษาอังกฤษ ปริญญาโทหลักสูตร
นานาชาติ ปริญญาเอกทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ใหคณะจัดทําเปนประกาศสถาบันสง
มายังกองบริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบแลวจึงเสนอผูบริหารลงนาม หลังจากผูบริหารลงนามแลวจึงบันทึก
ขอมูลลงในระบบตารางสอน/ตารางสอบ

3. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
เนื่องจากหลักสูตรที่เปดสอนมีการปรับปรุงหลักสูตร จึงทําใหบางหลักสูตรที่เปนหลักสูตรเกา
และหลักสูตรใหม ถึงแมเปนรหัสวิชาเดียวกัน แตชื่อวิชาอาจแตกตางกัน หรือ รหัสวิชา และชื่อวิชาเหมือนกัน
(ดังตัวอยางในภาพที่ 3-2 และภาพที่ 3-3) ในการบันทึกรายวิชาในระบบผูปฏิบัติงานตองระมัดระวังการบันทึก
ขอมูลโดยศึกษารายละเอียดของรายวิชาที่คณะเปดมา หากคณะไมระบุปหลักสูตรที่จัดทําหรือปรับปรุงมา ถา
ชื่อวิชาแตกตางกันก็ใหบันทึกรหัสวิชาตามชื่อวิชานั้น หรือถาคณะไมระบุปหลักสูตรมาใหสอบถามคณะกรณี
รายวิชาที่เปดมานี้จะใหใชวิชาของปหลักสูตรใดแลวจึงบันทึกรหัสวิชาใหถูกตอง
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ภาพที่ 3-2 ภาพแสดงข้ อมูลรหั สวิชา เหมือนกัน แต่ ชื่ อวิชาแตกต่ างกัน

ภาพที่ 3-3 ภาพแสดงข้ อมูลรหั ส และ ชื่ อวิชาเหมือนกันแม้ ปีหลักสู ตร

4. วิธีการใหบริการกับผูรับบริการมีความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานเพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอมูลตารางสอน/ตารางสอบ
ในระบบตารางสอน/ตารางสอบ มีความถูกตอง ครบถวน แลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนด นอกจากนั้น
ผูปฏิบัติงานจะตองมีความชํานาญ รูจักการแกปญหาเฉพาะหนา และสามารถใหคําแนะนําตอผูรับบริการได
เปนอยางดี ซึ่งผูปฏิบัติงานจะตองมีความกระตือรือร น เมื่ อได รับงานจะตองตรวจสอบวาเปนงานเร งดว น
หรือไม รีบทํางานใหแลวเสร็จ หมั่นสังเกตและจดจํารายละเอียด และรูปแบบการจัดตารางสอน/ตารางสอบ
ของแตละหลักสูตร เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
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5. จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริห ารศาสตร ไดกําหนดจรรยาบรรณของบุคลากรของสถาบันไวใน
ขอบังคับสถาบันบั ณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน บัณฑิต พัฒนบริหาร
ศาสตร พ.ศ. 2552 (รายละเอียดตาม เอกสารภาคผนวก ก) ซึ่งสวนที่ผูปฏิบัติงานนํามายึดเปนหลักในการ
ทํางาน สามารถสรุปไดดังนี้
1. ทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
2. ปฏิ บั ติห น า ที่เ ต็ มกําลังความสามารถ รอบคอบ ขยัน หมั่น เพีย ร ถูกตอง โปรงใส
คํานึงถึงประโยชนของ องคการ และผูรับบริการเปนสําคัญ
3. พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากอคติ ไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปน
ธรรม
4. มุงผลสัมฤทธิ์งาน เพิ่มพูนความรู ใชทักษะในการทํางานเพื่อใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
5. ตรงตอเวลา อุทิศเวลาใหแกสถาบัน ไมละทิ้งงาน
6. ใหขอมูลขาวสารแกผูรับบริการอยางครบถวน ถูกตอง
7. เคารพและปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย และ
ระเบียบขององคการโดยปราศจากอคติ
8. ใหความรวมมือชวยเหลือผูรวมงาน ในทุกๆดานที่เปนประโยชนตอองคการ
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บทที่ 4
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดตารางสอน/ตารางสอบ ดวยระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา ของ
กองบริการการศึกษาเปนการนําข อมูล ตารางสอน/ตารางสอบ บัน ทึกในระบบสารสนเทศเพื่อการบริ การ
การศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน และขอมูลตารางสอน/ตารางสอบยังเปนขอมูลที่สําคัญ
จําเปนตอระบบงานอื่นๆเปนอยางมาก ฉะนั้นการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดจึงเปนสิ่ง
สําคัญที่สุดของการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติจึงควรรูขั้นตอนการดําเนินงาน ตลอดจนมีความสามารถใชระบบการจัด
ตารางสอน/ตารางสอนเปนอยางดี ซึ่งในบทนี้จะเปนการกลาวถึง กระบวนการทํางานอยางเปนขั้นตอน และยัง
ไดอธิบายการใชระบบตารางสอน/ตารางสอบของกองบริการการศึกษาอยางละเอียด

1. แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4-1 ความหมายของสัญลักษณในแผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
สัญลักษณ

ความหมาย
จุดเริ่มตน และสิ้นสุด
การปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ
ทิศทางการทํางาน
จุดเชื่อมตอ
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ตารางที่ 4-2 ตารางแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผัง

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ

เริ่ มต้น

-จั ด ทํ า กํ า หนดการส ง ตารางสอน/ -เจ า หน า ที่ ง าน
ส่งกําหนดการให้คณะ

ตารางสอบประจําปแจงเวียนไปยัง ตารางสอน
คณะ ก อ นกํ า หนดการลงทะเบี ย น
ตามปฏิทินการศึกษาของสถาบันไม
นอยกวา 30 วัน
รับขอมูลกําหนดตารางสอน/ตาราง -เจ า หน า ที่ ง าน

รับข้อมูล(บันทึก/ประกาศ)
ตารางสอน/ตารางสอบ

สอบ โดยคณะต อ งส ง เป น บั น ทึ ก ตารางสอน
(กรณีปริญญาโทภาคปกติ),ประกาศ -เจ า หน า ที่ ฝ า ย
(กรณีปริญญาโทภาคพิเศษ,ปริญญา การศึ ก ษาของ
เอก และหลั ก สู ต รนานาชาติ ) ให คณะ
กอนกําหนดลงทะเบียนตามปฏิทิน
การศึกษาเปนเวลา 2 สัปดาห
ตรวจสอบความถู ก ต อ งของข อ มู ล -เจ า หน า ที่ ง าน

ไม่ถูกต้อง

ไดแก รหัสวิชา ชื่อวิชา ปหลักสูตร ตารางสอน

ตรวจสอบ

วั น เวลาเรี ย น/สอบ และ อาจารย
ถูกต้อง

ผูบรรยาย หากยังไมถูกตองใหแจง
และส ง กลั บ คณะเพื่ อ ดํ า เนิ น การ
แกไข

A
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ผัง

รายละเอียด
กรณีภาคปกติ

A

ผูรับผิดชอบ
-เจ า หน า ที่ ง าน

จัดพิมพประกาศสถาบันตามขอมูลที่ ตารางสอน
คณะส ง เป น บั น ทึ ก มาแล ว จึ ง เสนอ -เจ า หน า ที่ ฝ า ย

กบ

คณะ
(ภาคปกติ)

(ภาคพิเศษ)

จัดทําประกาศ
ตามบันทึกที่
คณะขอเปิ ด
รายวิชา

เสนอประกาศ
ให้ รธว. ลง
นาม

รธว. ลงนาม

การศึ ก ษาของ

กรณีภาคพิเศษ

คณะ

เสนอประกาศสถาบันที่คณะสงมาให
รธว. ลงนาม

ลงนามในประกาศตารางสอน/ -รธว
ลงนามในประกาศ

ส่งประกาศให้คณะ
และผูเ้ กี่ยวข้อง

C

ตารางสอบ

ส ง ประกาศกํ า หนดตารางสอน/ -เจ า หน า ที่ ง าน
ตารางสอบใหคณะและหนวยงานที่ ธุรการ
เกี่ยวของ
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ผัง

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ

บันทึกขอมูลตารางสอน/ตารางสอบ -เจ า หน า ที่ ง าน

C

ในระบบสารสนเทศ-ตารางสอน/ ตารางสอน
ตารางสอบ ใหเสร็จกอนกําหนดตาม
ปฏิทินการศึกษา
-กรณีกําหนดตารางสอบ ใหกําหนด

บันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศตารางสอน/ตารางสอบ

รหัสวิชาใหตรงกับชื่อวิชา และ
ปหลักสูตรที่เปด กําหนด
จํานวนรับ กลุม อาจารยผูบรรยาย
ในกรณี เ ป น ภาคพิ เ ศษที่ เ รี ย นเป น
Block Course ใหกําหนดลําดับที่
รายวิ ช า ช ว งวั น เรี ย นด ว ย แล ว จึ ง
กําหนดวัน เวลาเรียน สถานที่
-กรณีตารางสอบ ใหกําหนดประเภท
การสอบ(midterm/final/

วั น ที่

เวลา สถานที่)
สิ้นสุด

กระบวนการปฏิบัติงานตารางสอน/ตารางสอบ ของกองบริการการศึกษามีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. จัดทํากําหนดการสงตารางสอน/ตารางสอบ โดยยึดกําหนดการตางๆตามปฏิทิน
การศึกษาของสถาบัน ซึ่งในกําหนดการนี้จะมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 กําหนดการสงตารางสอน/ตารางสอบ จะกําหนดกอนวันลงทะเบียนตาม
ปฏิทินการศึกษา 30 วัน
1.2 กําหนดการลงทะเบียน/วันเปดภาคการศึกษา และกําหนดสงผลการศึกษา
ตามที่ระบุในปฏิทินการศึกษา
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1.3 กําหนดการจัดทํา และกําหนดการสง มคอ. 3-7 เพื่อใหผูเกี่ยวของขาไป
จั ด ทํ า มคอ. ในระบบสารสนเทศหลั ก สู ต รตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. เจาหนาฝายการศึกษาของคณะจัดทํารายละเอียดรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาแลวสงใหกองบริการกอนกําหนดการลงทะเบียน 2 สัปดาห โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 หลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ ใหคณะจัดทําเฉพาะบันทึกแจงรายละเอียด
ขอมูลตารางสอน/ตารางสอบ
2.2 หลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ
และหลักสูตรนานาชาติทุกระดับชั้น ใหคณะทําเปนประกาศสถาบันแนบมา
พรอมบันทึกสงตารางสอน/ตารางสอบ
2.3 รายละเอียดขอมูลตารางสอน/ตารางสอบ ประกอบไปดวย
• รหัสวิชา และชื่อวิชา
• กลุมเรียน(กรณีที่เปด 2 กลุมขึ้นไปใหระบุกลุมที่มาดวย)
• วันเวลาเรียน/สอบ
• หองเรียน(เฉพาะกรณีที่สามารถระบุหองเรียน/สอบได)
• อาจารยผูสอน
3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 รหัส และชื่อวิชา สะกดถูกตองตรงตามขอมูลรายวิชาในระบบฐานขอมูล
และถูกตองตามปหลักสูตรที่เปด
3.2 วันเวลาเรียนของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ไม
ซ้ําซอนกัน และตองตรงกับที่ระบุไวในปฏิทินการศึกษา Block Course
ของหลักสูตรนั้นๆ
3.3 เมื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ งแล ว พบว า ไม ถู ก ต อ ง ให ส ง คื น คณะเพื่ อ
ดําเนินการแกไขแลวสงกลับมาใหม
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3.4 เมื่อตรวจสอบความถูกตองแลวพบวา ถูกตอง ในกรณีหลักสูตรปริญญาโท
ภาคปกติใหจัดทําเปนประกาศสถาบันเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการลง
นาม ส ว นกรณี ห ลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทภาคพิ เ ศษ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก
หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติทุกระดับชั้น ใหนําประกาศ
ที่คณะสงมาเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการลงนามไดเลย
4. เมื่อรองอธิการบดีฝายวิชาการลงนามแลว เจาหนาที่ธุรการจะดําเนินการสําเนาให
ผูเกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่ทะเบียนของกองบริการ, คณะ, หนวยงานโสตที่เปนฝายจัดหองเรียน
5. ดําเนินการบันทึกขอมูลรายวิชาที่เปดสอนในระบบสารสนเทศตารางสอน/ตารางสอบ
เพื่อใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา โดยรายละเอียดการ
บันทึกขอมูลจะขอกลาวไวในหัวขอถัดไป

32

รายละเอียดการบันทึกขอมูลตารางสอน/ตารางสอบ
ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา
1. เขาสูระบบบริการการศึกษา เลือกเมนู ระบบตารางเรียนตารางสอน

ภาพที่ 4-1 หน้ าจอคอมพิวเตอร์ แสดงเมนูย่อยระบบบริ การการศึ กษา

2. Login เขาสูระบบตารางเรียนโดยใสขอมูล Login และ Password

ภาพที่ 4-2 หน้ าจอคอมพิวเตอร์ แสดงเมนูเพื่อ Login เข้ าระบบตารางเรี ยน
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3. เมื่อทําการ Login เขาสูระบบแลวจะเขาสูเมนูเพื่อใหกําหนดรายวิชาที่เปดสอน จากนั้นให
คลิกเลือกเมนู ตารางสอน-สอบ แลวจึงคลิกเลือก กําหนดรายวิชาที่เปดสอน

ภาพที่ 4-3 หน้ าจอแสดงเมนูระบบตารางสอน-สอบ

4. สําหรับหนาจอกําหนดรายวิชาที่เปดสอนจะมีสวนที่ผูปฏิบัติงานตองกรอกขอมูลหลายชอง
จึงทําใหการแสดงผลออกทางหนาจอคอมพิวเตอรไมครบทุกชอง ผูปฏิบัติงานจะตองคลิกแถบเลื่อนดานลาง
เพื่ อเลื่ อน ในส ว นนี้ ผู เ ขี ย นจะขอตั ดหน า จอออกเปน สว นๆ 4 สว น ดังภาพ 4-4 ,4-6,4-7,4-9 และ 4-10
ตามลําดับ
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หนาจอการกําหนดรายวิชาที่เปดสอน สวนที่ 1
4.2

4.1

4.3

4.4
4.5

4.6

แถบเลื่อนหน้าจอ

ภาพที่ 4-4 หน้ าจอคอมพิวเตอร์ แสดงการกําหนดรายวิชาที่ เปิ ดสอน ส่ วนที่ 1

4.1 คลิกเลือกคณะ
4.2 คลิกเลือกจังหวัด
4.3 กําหนดปและภาคการศึกษา
4.4 คลิกเลือก ระดับการศึกษาจาก และระดับการศึกษาถึง ใหเหมือนกันทั้งสองชอง
เชนถาเลือกระดับ จาก เปนปริญญาโทภาคปกติ ก็ตองเลือก ถึง ปริญญาโทภาค
ปกติ ดวย มิเชนนั้นจะบันทึกขอมูลรายวิชาผิดพลาดได ในสวนนี้ผูปฏิบัติงาน
ต อ งระมั ด ระวั ง เลื อ กให ถู กต อ งตามระดั บ มิ เ ช น นั้ น นั ก ศึ กษาจะไม ส ามารถ
มองเห็นรายวิชาที่ตองลงทะเบียนได
4.5 พิมพรหัสวิชาตามตารางในชองกรอกรหัสแลวกด Enter ถาวิชาที่เปดเปนวิชาที่
ใชเพียงปหลักสูตรเดียว ชื่อวิชาจะปรากฏขึ้นในชองรายวิชาใหอัตโนมัติ ดังภาพ
ที่ 4-5 ถาวิชาที่เปดใชตั้งแต 2 ปหลักสูตรขึ้นไป เมื่อกรอกรหัสวิชาในชอง กรอก
รหัส แลว ENTER จะปรากฏรายชื่อวิชาเรียงตามปหลักสูตรดังภาพที่ 4-6
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ภาพที่ 4.5 หน้ าจอคอมพิวเตอร์ แสดงชื่ อรายวิชา

ภาพที่ 4-6 หน้ าจอคอมพิวเตอร์ แสดงชื่ อรายวิชาเรี ยงตามปี หลักสู ตร

จากนั้ น ให เ ลื อ กชื่ อ วิ ช าและป ห ลั ก สู ต รตามกํ า หนดตารางสอนที่ ต อ งการ แล ว คลิ ก OK
รายวิชาที่เลือกจะปรากฏอยูในชองรายวิชา เชนเดียวกับ ภาพที่ 4-5
4.6 กําหนดกลุมเรียน และจํานวนที่รับลงทะเบียน
- กําหนดกลุมเรียนในชอง กลุมเรียน โดยกําหนดดังตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 การกําหนดกลุมตามประเภท
ระดับ

ตัวอักษร

เลขกลุม

ปริญญาโทภาคปกติทุกคณะ

R

เลขลําดับที่กลุมจะเรียงไปตามกลุม

ปริญญาโทภาคปกติ ENGLISH PROGRAM

ENG

ที่เปดรายวิชานั้นเชน

ปริญญาโทภาคพิเศษ กทม.ทุกคณะยกเวน คณะ B

-ภาคปกติกลุม 1 จะกําหนดเปน R1

บริหารธุรกิจ

กลุม 2 เปน R2

ปริญญาโทภาคพิเศษคณะ รศ.(ตางจังหวัด)

NM

-นครราชสีมา

UD

เปนตน
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ระดับ

ตัวอักษร

-อุดรธานี

SD

-สุราษฎรธานี

PL

-พิษณุโลก

CB

เลขกลุม

-ชลบุรี
ปริญญาโทภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ

E

-E-MBA

Y

-Y-MBA

F

-FLEX-MBA

P

-PRO-MBA

Y

ปริญญาโทภาคพิเศษ พค. ยะลา

RY

ปริญญาโทภาคพิเศษ สว. ระยอง

PK

ปริญญาโทภาคพิเศษ ทท. ภูเก็ต
ปริญญาโท บธ. หลักสูตรนานาชาติ

INT

-INTERNATIONAL PROGRAM

A

-ACCELERATED PROGRAM

FIRM

-FIRM

D

ปริญญาเอกทุกหลักสูตรยกเวน ICO
ปริญญาโท/เอก ICO

EN

-หลักสูตรภาษาอังกฤษ

CN

-หลักสูตรภาษาจีน

ในกรณีที่มีการเปดหลักสูตรภาคพิเศษที่ศูนยตางจังหวัดอื่น หรือ เปนกลุมเรียนที่ตองการ
เฉพาะเจาะจง ผูปฏิบัติสามารถกําหนดรหัสกลุมเรียนได โดยตองแจงใหเจาหนาที่ทะเบียน และเจาหนาที่ฝาย
การศึกษาของคณะทราบดวย
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- กําหนดจํานวนที่รับลงทะเบียนในชอง รับ ตามจํานวนที่คณะกําหนด แตถาคณะไมกําหนด
จํานวนมาใหใสจํานวนเปน 99 เพื่อไมระบุจํานวน และสามารถเพิ่มหรือลดจํานวนไดตามที่คณะแจง
หนาจอการกําหนดรายวิชาที่เปดสอน สวนที่ 2

4.7

ภาพที่ 4-7 หน้ าจอคอมพิวเตอร์ แสดงการกําหนดรายวิชาที่ เปิ ดสอน ส่ วนที่ 2

4.7 หน า จอส ว นที่ 2 นี้ โ ดยปกติ จ ะไม มี ก ารบั น ทึ ก หรื อ เปลี่ ย นแปลงข อมู ล ใดๆ
นอกจากชอง สถานะ ที่แสดงการเปดรายวิชา ถาเปนการเปดแบบปกติทั่วไป
สถานะจะปรากฏเปน W คือเปดปกติ สามารถลงทะเบียนได แตถาคณะระบุ
สถานะที่จะใหเจาหนาที่เปนผูลงทะเบียนเทานั้น ก็ใหคลิกเลือกเปน N หรือใน
กรณีที่มีการปดรายวิชานั้นไปแลวใหคลิกเลือกเปน C คือปดไมรับลงทะเบียนดัง
ภาพที่ 4-8

ภาพที่ 4-8 หน้ าจอคอมพิวเตอร์ แสดงเมนูสถานะของการเปิ ดรายวิชา
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หนาจอการกําหนดรายวิชาที่เปดสอน สวนที่ 3

4.8

ภาพที่ 4-9 หน้ าจอคอมพิวเตอร์ แสดงการกําหนดรายวิชาที่ เปิ ดสอน ส่ วนที่ 3

4.8 หนาจอสวนที่ 3 จะเกี่ยวของกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบ Block
Course โดยตรง เพราะเปนสวนที่ผูปฏิบัติงานตองบันทึกลําดับที่รายวิชาในชอง
รายวิชาที่ ซึ่งสวนนี้มีความสําคัญมาก ถาไมบันทึกลําดับที่รายวิชาระบบจะไม
กําหนดใหเปนรายวิชาแบบ Block Course จากนั้นจึงบันทึกชวงวันเรียนของ
แตละรายวิชาในชอง วันที่เรียนจาก – ถึง สําหรับรายวิชา Block Course ที่
จัดการเรียนการสอนทีละรายวิชา แตรายวิชาที่เปน Block Course แบบสลับ
เชน รายวิชาที่ 1 เรียนวันเสาร รายวิชาที่ 2 เรียนวันอาทิตย ไมตองบันทึกชวง
วันเรียน
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หนาจอการกําหนดรายวิชาที่เปดสอน สวนที่ 4

4.9

4.11

4.10

4.12

ภาพที่ 4-10 หน้ าจอคอมพิวเตอร์ แสดงการกําหนดรายวิชาที่ เปิ ดสอน ส่ วนที่ 4

4.9 กําหนดผูดูแลรายวิชาของแตละหลักสูตรในชอง ผูดูแลรายวิชา ทุกรายวิชาที่
เปดสอน ผูดูแลรายวิชาคือ เจาหนาที่ฝายการศึกษาที่รับผิดชอบหลักสูตรของ
คณะ มีหนาที่ยืนยันผลการจัดหองเรียนในระบบจองใชทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส
เมื่อมีการดําเนินการจัดหองเรียนอัตโนมัติหลังจากการลงทะเบียนของนักศึกษา
เสร็ จ สิ้ น ในแต ล ะภาคการศึ ก ษา ข อ มู ล รายชื่ อ ผู ดูแ ละจะมี อ ยู ใ นฐานข อ มู ล
เจาหน าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา สําหรับกรณีที่เปน
เจาหนาที่ใหมจะตองกรอกแบบฟอรมขอมูลเจาหนาที่สงมายังกองบริการเพื่อ
บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลและผูปฏิบัติงานจะตองแจงรายชื่อเจาหนาที่
ใหมไปยังสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศดวย
4.10

กํ า หนดประเภทรายวิช าวิท ยานิ พนธ 3 หนว ยกิต แรกสํา หรั บ หลั กสู ต ร

ปริญญาโท และ 6 หนวยกิตแรก สําหรับหลักสูตรปริญญาเอก ที่จัดการเรียน
การสอนเปนวิชาบรรยาย ใหคลิกที่ชอง บังคับประเภท แลวจะปรากฏ ดังภาพ
ที่ 4-11 จากนั้นใหเลือก N : รายวิชาปกติ
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ภาพที่ 4-11 หน้ าจอแสดงประเภทรายวิ ชา

สําหรับวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเปน E-learning หรือเปนภาษาอังกฤษ ใหคลิกชอง
วิธีสอน ดังภาพ 4-12 แลวจึงเลือกวิธีสอนตามที่กําหนดไวในตารางสอน

ภาพที่ 4-12 หน้ าจอแสดงประเภทวิธีสอน

การกําหนดประเภทรายวิชา และวิธีสอนมีความสําคัญตอการคิดภาระงานสอนของอาจารย
เปนอยางมาก ฉะนั้นผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบความถูกตองของรายวิชาที่ตองกําหนดทุกครั้ง
4.11

การบันทึกรายชื่ออาจารยผูสอน ใหคลิกที่ อาจารยผูสอน จะปรากฏดัง

ภาพ 4-13 แลวพิมพชื่ออาจารยในชอง อาจารยผูสอน จะมีรายชื่อปรากฏขึ้น
ใหคลิกเลือก สําหรับรายชื่ออาจารยใหม หรือรายชื่อที่ไมมีในระบบฐานขอมูล
ของกองบริการ ผูปฏิบัติตองแจงคณะใหสงขอมูลอาจารยใหมตามแบบฟอรม
ของกองบริการ เพื่อบันทึกขอมูลอาจารยในระบบฐานขอมูลของกองบริการ
กอนจึงจะสามารถบันทึกชื่ออาจารยผูสอนได

ภาพที่ 4-13 หน้ าจอแสดงส่ วนบันทึ กอาจารย์ ผ้ สู อน
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4.12

การกําหนดการเรียนรวม คือการจัดการเรียนการสอนรวมกันของวิชาที่เปด

2 วิชา ทั้ง วัน เวลา และอาจารยผูสอนเดียวกัน ซึ่งเปนการกําหนดเพื่อใหรวม
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสองวิชา สําหรับการจัดหองเรียนในระบบจอง
ทรั พ ยากรทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่ อ ให ส ามารถจั ด ห อ งเรี ย นที่ มี ข นาดที่ นั่ ง ที่
เหมาะสม มีวิธีปฏิบัติดังนี้
- คลิกที่ เรียนรวม แลวจะปรากฏดังภาพ 4-14 พิมพรหัสวิชาที่เรียนรวม รายวิชา
จะขึ้นดานลางใหคลิกรายวิชานั้นจากนั้นใหคลิกที่ กําหนด

ภาพที่ 4-14 หน้ าจอแสดงส่ วนกําหนดการเรี ยนร่ วม
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5. การกําหนดวันเวลาเรียน และวันเวลาสอบ
5.1 คลิกเลือกเมนู ตารางสอน-สอบ แลวจึงคลิกเลือก จัดตารางเรียน/สอน

ภาพที่ 4-15 หน้ าจอแสดงเมนูระบบตารางสอน-สอบ

เมื่อคลิกเขาสูเมนู จัดตารางเรียน/สอน แลวจะปรากฏดังภาพที่ 4-16

ภาพที่ 4-16 หน้ าจอหลักการบันทึกข้ อมูลตารางสอน/ตารางสอบ

คลิกเครื่องหมาย √ หนาชองรุนกลุมออก แลวรายวิชาที่เปดสอนจะปรากฏขึ้น ดังภาพที่ 4-17
จากนั้นจึงดําเนินตามขั้นตอนที่ 5.2-5.5
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5.2

5.3

5.4
5.5

ภาพที่ 4-17 หน้ าจอหลักการบันทึกข้ อมูลตารางสอน/ตารางสอบ

5.2 คลิกเลือกระดับการศึกษาจาก และระดับการศึกษาถึง
5.3 คลิกเลือกจังหวัด
5.4 กําหนดปและภาคการศึกษา
5.5 กรอกรหัสวิชาในชอง รหัสวิชา ไวหนาเครื่องหมาย * จากนั้น enter จะปรากฏ
รายวิชาตามที่กําหนดรายวิชาไว

5.6

ภาพที่ 4-18 หน้ าจอแสดงแถบตารางสอนเพื่อบันทึ กวัน เวลา และห้ องเรี ยน
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5.6 การบันทึกเวลาเรียน ใหคลิกเลือกรายวิชา จากนั้นบันทึกขอมูลตารางสอน ใน
แถบตารางสอนดานลาง โดยการคลิกเลือกวัน เวลา หรือพิมพขอมูลเขาไปใน
ช อง วั น จากเวลา- ถึงเวลา

สําหรับ การบัน ทึกหองเรีย นถาคณะกําหนด

หองเรียนมาแลวใหบันทึกตามที่ขอมูลกําหนด แตถาคณะยังไมระบุมาใหบันทึก
เปนหอง 1101000 คือกําหนดภายหลัง

5.7

ภาพที่ 4-18 หน้ าจอแสดงแถบตารางสอบเพื่อบันทึ ก วัน เวลา และห้ องสอบ

5.7 การบันทึกเวลาสอบ ใหคลิกเลือกรายวิชา จากนั้นใสขอมูลตารางสอบ ในแถบ
ตารางสอบดานลาง เลือกประเภทการสอบ M สอบกลางภาค หรือ F สอบ
ปลายภาค พิมพวันที่สอบในชอง วันสอบ คลิกเลือกเวลาสอบ สําหรับการ
บันทึกหองสอบถาคณะกําหนดหองสอบมาแลวใหบันทึกตามที่ขอมูลกําหนด
แตถาคณะยังไมระบุมาใหบันทึกเปนหอง 1101000 คือกําหนดภายหลัง
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เมื่อบันทึกขอมูลเสร็จ นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนออนไลน และอาจารยผูสอนสามารถ
จัดทํา มคอ. 3 /4 ในระบบสารสนเทศหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามชวงเวลาที่
กําหนดไวได
6. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติมตารางสอนตารางสอบใหปฏิบัติตามแผนผังการ
ทํางาน แตจะเปนเรื่องการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติมตารางสอน/ตารางสอบแทนการกําหนดตารางสอน/
ตารางสอบ และการแกไข เพิ่มเติม ขอมูลในระบบตารางสอน-สอบ ใหผูปฏิบัติงานตรวจสอบประกาศฉบับเดิม
กับฉบับที่คณะตองการแกไขกอนทุกครั้ง เนื่องจากประสบการณทํางานที่ผานมา เคยมีกรณีที่คณะ ทําประกาศ
ฉบับใหมโดยไมอางอิงประกาศฉบับเดิม ทําใหขอมูลที่บันทึกในระบบสารสนเทศตารางสอน-สอบ ไมถูกตอง ซึ่ง
สงผลตอการลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาได
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บทที่ 5
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และการพัฒนา
เนื้อหาในบทที่ 5 จะเปนการนําเสนอ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาโดยจะเสนอ
เปนตารางเรียงลําดับไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และหลังจากนั้นจะไดนําเสนอแนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหา
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. คณะไมสงขอมูลตารางสอน/ตารางสอบ ตาม
กําหนดเวลา ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการดําเนินงาน
ลาชาจนสงผลกระทบกับการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา

แนวทางการแกไขปญหา
1. นอกจากการสงกําหนดการสงตารางสอน/ตาราง
สอบ เปนบันทึกแจงเวียนทุกคณะแลว ใหแจงเตือนใน
ชองทางการสื่อสารอื่นๆ อีก เชน กลุมไลนนักวิชาการ
การศึกษา และการโทรศัพทแจงเตือนอีกครั้ง

2. ขอมูลตารางสอน/ตารางสอบที่คณะสงมามีความ
ผิดพลาดจึงตองสงกลับไปแกไขและบางครั้งอาจมีการ
แกไขมากกวา 1 ครั้ง จึงทําใหเสียเวลาเปนอยางมาก

2. การแกไขปญหาในขอนี้เปนไปไดยาก เนื่องจาก
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาจากคณะ ฉะนั้นผูปฏิบัติงาน
จะตองตรวจสอบอยางระมัดระวัง และชี้แจงสิ่งที่ตอง
แกไขกลับไปยังคณะใหละเอียด รอบคอบ เพื่อมิใหมี
การแกไขกลับไปกลับมาเปนจํานวนหลายครั้ง

3. บันทึกรายวิชาในระบบตารางเรียน/ตารางสอนผิดป
หลักสูตร ซึ่งเปนสาเหตุทําใหนักศึกษาลงทะเบียนไมได
หรือลงทะเบียนผิดโครงสรางหลักสูตร

3. ใหคณะระบุปหลักสูตร ในกําหนดรายวิชาที่เปดมา
ใหถูกตองตรงตามรายวิชาที่เปดในปหลักสูตรนั้นหรือ
ทําเทียบวิชาระหวางหลักสูตร

4. บางรายวิชามีการเปลี่ยนแปลงตารางสอนบอยครั้ง จึง 4. จัดเก็บเอกสารหรือขอมูลที่คณะสงมาใหเปน
ทําใหเกิดความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูลในระบบ
ระเบียบ รายวิชาเดียวกันถามีการเปลี่ยนแปลงใดๆให
จัดเก็บไวดวยกันแลวเรียงตามลําดับครั้งที่แกไข
5. ไมมีชื่ออาจารยผูสอนในระบบฐานขอมูลของกอง
บริการการศึกษา จึงไมสามารถบันทึกชื่ออาจารยผูสอนใน
ระบบได ซึ่งเปนสาเหตุใหอาจารยไมสามารถดู class list
และบันทึก มคอ. รวมถึงอาจกระทบไปถึงการประเมินผล
การสอนของอาจารย และภาระงานสอนของอาจารยได

4.ปญหานี้เปนปญหาที่พบเปนประจํา ฉะนั้น
ผูปฏิบัติงานจะตองตรวจสอบและติดตาม ใหคณะสง
ขอมูลอาจารยใหมมาใหกอนที่จะเริ่มจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชานั้นๆ หรือกําหนดเปนแนวปฏิบัติกรณี
ชื่ออาจารยที่ยังไมมีในระบบฐานขอมูล คณะจะตองสง
ชื่ออาจารยใหกองบริการฯกอนการเปดสอนรายวิชา
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ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6. ไมมีชื่อหัวขอ ในรายวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่อง หรือ
วิชาการศึกษาตามแนวแนะ ของบางหลักสูตร เนื่องจาก
เปนหัวขอใหม ยังไมไดมีการบันทึกไวในระบบหลักสูตร
ซึ่งบางวิชาชื่อวิชามีความยาวเกินไปจึงไมสามารถบันทึก
ในระบบหลักสูตรได จึงตองสงคืนกลับไปใหแกไข ซึ่งเปน
เหตุทําใหเสียเวลาได

แนวทางการแกไขปญหา

นั้น
6. ใหฝายหลักสูตรตรวจสอบชื่อรายวิชากอนเสนอ
รธว. ลงนามในประกาศ

7. การบันทึกรายวิชาวิทยานิพนธไมถูกตอง เนื่องจากการ
เรียนวิชาวิทยานิพนธของสถาบัน จะแบงหนวยกิตในการ
ลงทะเบียน เปนวิทยานิพนธสวนแรก และสวนหลัง โดยผู
ปฏิบัติจะบันทึกขอมูลเฉพาะวิทยานิพนธสวนแรกเทานั้น
สําหรับวิทยานิพนธสวนหลังกลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผลจะเปนผูบันทึก ฉะนั้นถาคณะไมระบุหนวยกิต
วาเปนสวนแรก ก็อาจจะจะทําใหบันทึกรายวิชาผิดได

7. ใหคณะระบุจาํ นวนหนวยกิตมาในบันทึก หรือ
ประกาศตารางสอนโดยใหใสขอมูลมาเฉพาะที่เปน
วิทยานิพนธสวนแรกเทานั้น สําหรับวิทยานิพนธสวน
หลังใหคณะแจงฝายทะเบียนโดยการทําบันทึกถึงฝาย
ทะเบียนโดยตรง

8. ตารางสอนบางวิชา วันเวลาเรียนซ้ําซอนกัน ทําให
นักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนได

8. ใหคณะตรวจสอบความซ้ําซอน แลวรีบสงขอมูล
ใหมเพื่อบันทึกในระบบใหถูกตองกอนการลงทะเบียน
ของนักศึกษา

9. คณะไมสามารถเขาดูผลการจัดหองเรียนในบาง
หลักสูตรได เนื่องจากคณะไมใหขอมูลเจาหนาที่ที่ดูแล
รับผิดชอบในหลักสูตรนั้นๆ มายังกองบริการฯ เพื่อ
ปรับปรุงขอมูลในระบบ

9. แจงใหคณะสงขอมูลเจาหนาที่ใหมมายังกองบริการ
ฯ เพื่อปรับปรุงขอมูล และแจงขอมูลเจาหนาที่ไปที่
ICT ดวยเพื่อเจาหนาที่ใหมจะไดสิทธิ์ในการดูขอมูล
หองเรียนในหลักสูตรที่ตนรับผิดชอบ
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2. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน
2.1 ควรมีการพัฒนาระบบใหสามารถนําเขาขอมูลหองเรียนจากระบบจัดหองเรียนเขามาในระบบ
ตารางสอน/ตารางสอบของกองบริการโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการยืนยันขอมูล เพื่อใหนักศึกษาดูขอมูลหองเรียน
จากระบบบริการการศึกษาไดอยางครบถวน รวมถึงพัฒนาระบบจองหองเรียน ใหสามารถใสชื่ออาจารยพิเศษ
ภายนอกหรืออาจารยสัญญาจางของคณะได เนื่องจากปจจุบันไมมีชื่ออาจารยดังกลาวในระบบจองหองเรียน
2.2 คณะควรวางแผนการจัดตารางสอน/ตารางสอบเปนปการศึกษา เพื่อใหสามารถบันทึกขอมูลไว
ลวงหนา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแกไขจะทําใหลดความสับสนที่อาจกอใหเกิดความผิดพลาดจากการทํางานได
2.3 ควรมีการเก็บสถิติคณะที่สงตารางสอน/ตาราสอบลาชากวากําหนด แลวนําขอมูลรายงานในที่
ประชุม ทคอ.วิชาการ เพื่อใหผูบริหารแตละคณะทราบ เพื่อเปนการกระตุนใหมีการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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