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บทท่ี 1  

บทน า 

เนื้อหาในบทนี้เป็นการเกริ่นน า เพ่ือให้เข้าใจถึงความเป็นมาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการด าเนินการ และนิยามศัพท์เฉพาะ ของเอกสารฉบับนี้ 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ และความจ าเป็นในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน เพ่ือตอบสนองความต้องการและ
สนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการของสถาบัน ให้ด าเนินไปได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สถาบันจึงได้มีด าริให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งป็นหน่วยงานหลักที่
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร และนักศึกษา ของสถาบัน ด าเนินการจัดหาและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่ 
ทรัพยากรห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา และยานพาหนะ เนื่องจาก
สถาบันได้ตระหนักถึงปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่พบในวิธีการปฏิบัติงานตามระบบเดิม ซึ่ง
ให้บริการจองทรัพยากรของสถาบันโดยใช้ระบบเอกสารในการด าเนินการและจัดเก็บข้อมูล ประกอบ
กับทรัพยากรของสถาบันในระยะที่ผ่านมา มีจ านสนเพิ่มมากขึ้น เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม หากยังคง
ใข้ท างานโดยใช้ระบบเอกสาร จะท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน ไม่มีความรวดเร็ว อีกทั้งการ
ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหา 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน ส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดหาและพัฒนาระบบการจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใช้งาน
ในปี พ.ศ. 2554 เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร และนักศึกษา ของสถาบันในการขอใช้
ทรัพยากรของสถาบันให้เป็นอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่มีการใช้
งานระบบดังกล่าวมาเป็รชนระยะเวลาหนึ่งแล้ว พบว่าการจัดสรรการใช้ทรัพยากรห้องเรียนในแต่ละ
รายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าที่ควร ส านักจึงได้ท าการปรับปรุงระบบงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยให้สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่ในระบบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการ
เชื่อมต่อข้อมูลการการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษามาใช้ในการจัดห้องเรียน 
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เพ่ือให้การใช้ห้องเรียนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา นอกจากนี้ยังได้มี
การปรับปรุงการเชื่อมต่อข้อมูลการลงทะเบียนเรียนจากระบบทะเบียนมาใช้ในการจัดห้องเรียนโดย
อัตโนมัติผ่านระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ดูแลระบบงานจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีเอกสาร ขั้นตอนหรือกระบวนการของระบบงาน
ในส่วนของการจองทรัพยากรของสถาบัน โดยจัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงาน: การจัดห้องเรียนอัตโนมัติ
ด้วยระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน ท าให้การท างานมีความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการทบทวน ปรับปรุง ตรวจสอบระบบงาน และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
สามารถน าไปใช้อ้างอิงให้เป็นไปในในทิศทางเดียวกัน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ของผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
2. เพ่ือป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน อันเกิดจากข้อมูลชุดเดียวกันที่มา

จากหลายแหล่ง 
3. เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบการท างานของโปรแกรมการจัดห้องเรียนอัติโนมัติ  

แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงาน 
 

1.3 ขอบเขต 

ขอบเขตด าเนินการของคู่มือฉบับนี้จะอ้างอิงถึงกระบวนการและโปรแกรมจัดห้องเรียน
อัตโนมัติ ซึ่งอยู่ภายในระบบสารสวนเทศหลัก คือ ระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) โดย
จะไม่สามารถเปิดเผย โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างโปรแกรม และ Program source code 
ได้ทั้งหมด อันเนื่องมาจากความมั่นคง ปลอดภัยทางด้านระบบสารสนเทศ แต่จะมีเอกสารอ้างอิงที่ไม่
เผยแพร่เป็นสาธารณะให้กับผู้ปฏิบัติงานแยกกออกไปใช้ประกอบการใช้งาน 

ขอบเขตการด าเนินการจะเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศหลัก ๆ ด้วยกัน 3 ระบบ คือ ระบบ
จองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) ระบบบริการการศึกษา (REG) และระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร (MIS) โดยเน้นที่การพัฒนาระบบงานเป็นหลัก เพ่ือการทบทวน ปรับปรุง ตรวจสอบ 
ระบบงาน และให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ใช้งานไปในทิศทางเดียวกัน 
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1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ  

ค าศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้  ได้ถูกเก็บรวบรวมและใช้อ้างอิง เพ่ือให้เข้าใจใน
ความหมายเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 

 
สถาบัน หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ส านัก หมายถึง สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะ/ส านัก หมายถึง หน่วยงาน ในระดับ คณะ ส านัก วิทยาลัย ภายใต้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
กองบริการฯ หมายถึง กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
กลุ่มงานโสตฯ หมายถึง กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง ส านักงาน

อธิการบดี 
ผู้ดูแลระบบ หมายถึง ผู้ดูแลระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ดูแลทรัพยากร หมายถึง ผู้ดูแล บริหาร จัดการทรัพยากรต่าง ๆ ภายในระบบ

จองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์เช่น ห้องเรียน ห้อง
ประชุม เป็นต้น 

ผู้ใช้งาน หมายถึง นักศึกษาและบุคลากร ที่มีสิทธิ์ใช้งานระบบจอง
ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบจองฯ หมายถึง ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) 
ระบบทะเบียนฯ หมายถึง ระบบบริการการศึกษา (REG) 
ระบบ MIS หมายถึง ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
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บทท่ี 2  

บทบาท โครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1 ประวัติความเป็นมา 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีชื่อเดิมว่า “ศูนย์การศึกษาระบบสารสนเทศ” ไดก้่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2527  โดยความร่วมมือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท 
ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

ปี พ.ศ. 2533 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นส านักการศึกษาระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
พ.ศ. 2533 โดยมีภาระหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ 1) การจัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และ 2) การให้บริการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา
ทุกคณะของสถาบัน 

ปี พ.ศ. 2535 สถาบันได้มอบหมายให้ส านักเปิดสอนวิชา สศ.400 ความรู้เบื้องต้นทาง
คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาทุกคณะของสถาบัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ให้แก่
นักศึกษา  ส านักจึงมีภาระงานด้านการสอนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น และได้ด าเนินการต่อเนื่องมาจนถึงภาค 
2 ปีการศึกษา 2550  

ปี พ.ศ. 2541 ส านักได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร “ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตบุคลากรที่ท าหน้าที่พัฒนาระบบงานเพ่ือ
การใช้งานในการประกอบการของส านักทั้งในภาคธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ 
และเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ  

ปี พ.ศ. 2546 ส านักการศึกษาระบบสารสนเทศโดยความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ ได้รับ
อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพ่ือบูรณา
การศาสตร์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพ่ือ
ปรับการศึกษาให้รองรับกับแนวคิดใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และสนองความต้องการการใช้งาน
เทคโนโลยีของส านักและประเทศ และหลักสูตรนี้ได้หยุดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2549 ซึ่งมีนักศึกษาที่ยังคงศึกษาอยู่ในหลักสูตรจนกระทั่งถึงปีการศึกษา 2552 ส านักจึงได้ยกเลิก
ภาระงานด้านการเรียนการสอน โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วจ านวน 7 รุ่น รวมทั้งสิ้น 56 คน 

ปี พ.ศ. 2547 สถาบันได้มีค าสั่งที่ 754/2547 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547  ให้โอนภาระงาน
ในความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยี  งานโสตทัศนศึกษาของกองบริการการศึกษา และศูนย์
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สารสนเทศเพ่ือการบริหาร มาอยู่ในความรับผิดชอบของส านัก เพ่ือให้การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
ของสถาบันมีความเป็นเอกภาพ โดยมอบหมายให้ส านักดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน 

ปี พ.ศ. 2551 สถาบันได้มีประกาศ ลงวันที่ 1 กันยายน 2551 เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยให้ย้ายหน่วยเสียงและอิเล็กทรอนิกส์ และ
หน่วยภาพนิ่งและโทรทัศน์ ไปสังกัดกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 25561 นอกจากนี้ส านักยังได้รับมอบหมายให้จัดท าโครงการสอบจัดระดับความรู้
ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ปีละ 4 ครั้ง เพ่ือพัฒนานักศึกษาของสถาบันให้มีความรู้ทางการ
ใช้คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระบดับมาตรฐาน 

ปี พ.ศ. 2552 ส านักมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสถาบัน ดูแล พัฒนาและบ ารุงรักษางานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานและประชาคมภายใน
สถาบัน รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบงานที่
เกี่ยวข้องกับ e-office ระบบ e-learning และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความสอดคล้องกับส
ถาพการณ์ปัจจุบัน ส านักจึงปรับโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงานเพ่ื อให้การ
บริหารงานมีความชัดเจน และสามารถตอบสนองการบริการด้านเทคโนโลยีแก่สถาบัน ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยจัดแบ่งโครงสร้างออกเป็นดังนี้ 

1. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้านการด าเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน ดูแล พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงาน โดย
แบ่งตามลักษณะงานเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานบริการวิชาการ 

2. ส านักงานเลขานุการส านัก เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสายงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้  กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ และ
กลุ่มงานแผนและพัฒนา 

ปี พ.ศ. 2555 ส านักการศึกษาระบบสารสนเทศได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ” ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 

ปี พ.ศ. 2556 ส านักได้ปรับพันธกิจของส านัก และโครงสร้างอัตราก าลังใหม่เพ่ือให้การ
บริหารงานและการปฏิบัติงานภายในส านักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบางกลุ่มงาน และก าหนดต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานขึ้น
ใหม่ และได้เริ่มใช้โครงสร้างอัตรากาลังใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  
 ปี พ.ศ. 2559 ส านักได้ปรับโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงานใหม่ เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความสอดคล้องกับภารกิจและอัตราก าลัง ดังนี้ 

1. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้านการด าเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน ดูแล พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงาน โดย
แบ่งตามลักษณะงานเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มงานพัฒนาระบสารสนเทศ 
กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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2. ส านักงานเลขานุการส านัก เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสายงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้  กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ และ
กลุ่มงานแผนและพัฒนา 

 

2.2 ปรัชญาและปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม 

ปรัชญาและปณิธาน  
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ 

สนับสนุนสถาบันในการด าเนินการตามพันธกิจ อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) : เป็นหน่วยงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพระดับสากล 

 
พันธกิจ (MISSION) 

1. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบัน 
เพ่ือให้การด าเนินพันธกิจของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันด้านการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ 

3. พัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ด้านความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรมใช้งานที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของ
สถาบัน 

4. จัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของสถาบัน 
ตั้งแต่ระดับผู้ใช้งานจนถึงระดับผู้บริหาร 

5. ให้บริการวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภายนอก 
อาทิ การศึกษาวิเคราะห์ และจัดวางระบบงาน การวางแผนด้านระบบสารสนเทศ 
เป็นต้น 

6. สนับสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันในเชิงบูรณาการ 
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ค่านิยมร่วม 
มุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ 5 ด้าน (5S) 
Service-mindedness หมายถึง การบริการด้วยใจ 
Smartness  หมายถึง การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และมีความรู้จริง 
Smoothness  หมายถึง ความราบรื่น ไมต่ิดขัดในการด าเนินงาน 
Securement  หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย 
Speediness  หมายถึง ความรวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งาน 
 

การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ  

ISO9001:2015 จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2559 จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งมีขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ดังนี้ 

“The Provision of Information Technology Center (ITC) Services including 
IT Infrastructure Services, Information Systems and Software Development 
Services, Computer Laboratory Services, and Computer Maintenance and 
Support Services.” 

 
 

2.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

การจัดแบ่งหน่วยงานส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.1 แสดงแผนภูมิโครงสร้างของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มา : ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์, 2559 
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ภาพที่ 2.2 แสดงแผนภูมิอัตรากาลังของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มา : ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์, 2562 
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การบริหารงานภายในส านัก  
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย   
คณะกรรมการประจ าส านัก  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก  เป็นประธานกรรมการ  

รองผู้อ านวยการส านัก (ถ้ามี)  คณาจารย์ประจ าของสถาบัน เป็นกรรมการ  และหัวหน้าส านักงาน
เลขานุการส านัก เป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็น 
ประธานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  คณบดีหรือผู้อ านวยการส านัก
หน่วยงานภายในสถาบัน คณาจารย์ประจ าของสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และรองผู้อ านวยการส านัก (ถ้ามี)เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
การก ากับตรวจสอบ 

การด าเนินงานในกิจการต่าง ๆ ของส านัก เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใต้การก ากับ
ตรวจสอบของคณะกรรมการประจ าส านัก  และกิจการต่าง ๆ ที่ใช้งบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี อยู่
ภายใต้การก ากับตรวจสอบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
 
ขอบเขตและภาระงาน  

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดแบ่งโครงสร้างออกเป็น ดังนี้  
 
1. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนที่ปฏิบัติงานด้านการด าเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี 

สารสนเทศของสถาบัน ดูแล  พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงาน โดย
แบง่เป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้ 

1.1 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีขอบเขตภาระงานดังนี้ 
- งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และระบบความปลอดภัย  ดูแลรับผิดชอบ

เกี่ยวกับระบบ Internet Wire / Wireless LAN  Security System  Access Control System 
Network Access Control    User Access Management   Collaboration & email   Domain 
Name System   Mobile computing and teleworking   Risk Assessment ฯลฯ 

- งานสนับสนุนระบบสารสนเทศ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ Data Center & 
Co-Location   Storage & Backup   Database Management ฯลฯ 

1.2 กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ   มีขอบเขตภาระงานดังนี้ 
- งานวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ

ระบบบริการการศึกษา ระบบการเงินการคลังและพัสดุ  ระบบบุคลากร ระบบส านักงาน ระบบการ
เรียนการสอน ฯลฯ 
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- งานสนับสนุนระบบงานอ่ืน  ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ  ระบบสารสนเทศเพ่ือ
ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ ระบบงานสนับสนุนงานบริการของส านัก ฯลฯ 

- งานสนับสนุนสถาปัตยกรรมเชิงบริการและสถาปัตยกรรมหลายล าดับชั้น 
1.3 กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์  มีขอบเขตภาระงานดังนี้ 

- งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ  ห้องปฏิบัติการ
ทั่วไปห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน  การพิมพ์ผ่านระบบโควตา  การจัดหาและบริหารจัดการ
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ ฯลฯ 

- งาน Helpdesk  ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ การรับแจ้งปัญหาและให้
ค าแนะน าเบื้องต้นทางด้านไอท ี การแก้ไขปัญหาการใช้งานไอที ฯลฯ 

- งานบริการติดตั้ง บริการ และบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการติดตั้ง Hardware/Software ในห้องเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ การติดตั้งสายเครือข่าย ฯลฯ 

1.4 กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีขอบเขตภาระงานดังนี้ 
- งานวิเคราะห์ธุรกิจและการจัดการโครงการ 
- งานสนับสนุนเว็บและโมบายแอพพลิเคชั่น 
- งานให้บริการสนับสนุนเว็บไซต์ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ Web Hosting  

ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
 

2. ส านักงานเลขานุการ เป็นส่วนที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสายงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 

2.1 กลุ่มงานบริหารและธุรการ  มีขอบเขตภาระงานดังนี้  
- งานธุรการ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ การรับ-ส่งหนังสือ การจัดเก็บเอกสาร 

การประชุม การดูแลอาคารสถานที่  ฯลฯ 
- งานบุคคล  ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดท าทะเบียนประวัติและ

สวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร การจัดผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาและเบิกจ่ายค่าตอบแทน การลาประเภท
ต่าง ๆ การประเมินผลประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ฯลฯ 

- งานประชาสัมพันธ์ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ การประสานงานการจัด
กิจกรรมของส านัก  การเผยแพร่การจัดกิจกรรมของส านัก  การจัดท าเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
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2.2 กลุ่มงานการเงินและพัสดุ  มีขอบเขตภาระงานดังนี้  
- งานการเงิน  ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดท างบประมาณ  การเบิกจ่าย 

การรับเงิน  การท าบัญชีเงินยืมทดรองราชการ  การบริการขอใช้สถานที่และคิดค่าใช้จ่ าย 
(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) การจัดท าสถิติและแผนงานด้านการเงิน ฯลฯ 

- งานพัสดุ  ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดท าทะเบียน
ครุภัณฑ์และการยืม-คืน  การตรวจสอบและการควบคุมภายใน ฯลฯ 

2.3 กลุ่มงานวางแผนและพัฒนา  มีขอบเขตภาระงานดังนี้ 
- งานแผนงานและประกันคุณภาพ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์  การประเมินผลแผนและการด าเนินงานตามแผน การประเมินตนเอง (ประเมินตนเอง/
กพร.) การประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  การประเมินคุณภาพการให้บริการ ฯลฯ 

- งานบริหารความเสี่ยง  ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและการประเมินผลแผน ฯลฯ 
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2.4 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ในกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สังกัด
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ 

1. ร่วมเก็บรวบรวมความต้องการ ทดสอบ ดูแล ปรับปรุง พัฒนาเพ่ิมเติม ระบบสารสนเทศและ
ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบงานในความรับผิดชอบปัจจุบัน 
1.1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS) 
1.2. ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) 
1.3. ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (RMS) 
1.4. ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) 
1.5. ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน Office 365 (AMS) หรือ ระบบบริหารจัดการ NetID ของ

บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้งานภายนอก (Guest) 
2. ร่วมเก็บรวบรวมความต้องการ ทดสอบ ดูแล ปรับปรุง พัฒนาเพ่ิมเติม ระบบสารสนเทศและ

ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบงานในความรับผิดชอบที่ผ่านมา 
2.1. ระบบ e-Learning (LMS) 
2.2. ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) 
2.3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) 
2.4. ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม (ATS) 
2.5. ระบบ NIDA Mobile Application ระยะที่ 1 (Student Portal) 
2.6. ระบบ NIDA Mobile Application ระยะที่ 2 (Staff Portal)  
2.7. ระบบ NIDA Mobile Application ระยะที่ 3 (NIDA Mobile)  

3. ร่วมเก็บรวบรวมความต้องการ ทดสอบการท างานของระบบสารสนเทศที่อยู่ระหว่างพัฒนา 
3.1. ระบบ NIDA Mobile Application ระยะที่ 3 
3.2. ระบบบริหารจัดการงานกิจกรรม (NIDA Event) 
3.3. ระบบการจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิคส์ (New ERS) 
3.4. ระบบบริหารจัดการการประชุมทางวิชาการ (NIDA Conference) 
3.5. ระบบฐานข้อมูล NIDA Career Service Center 
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ด้านการวางแผน 

1. วางแผนการท างานตามล าดับหรือความความส าคัญของงาน เพ่ือให้เสร็จตามก าหนด 
2. จัดท าแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านการประสานงาน 

1. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ ทั้งภายในส านัก และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ
เพ่ือให้งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ท างานด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้พัฒนาระบบ เพ่ือจัดท าระบบงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ  
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านการบริการ 

1. ตอบปัญหา ข้อสงสัย ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน 
รวมถึงให้ค าแนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ใช้งาน  

2. อบรมการใช้งานระบบงานต่างๆ ให้กับผู้ใช้งาน 
3. บริการให้ค าปรึกษา แนะน า การท า การใช้งาน เช่น วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (eThesis Clinic) 
4. ร่วมให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก เช่น เป็นวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร 

ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา กศน. 

ด้านอ่ืนๆ 

1. การศึกษาระบบงานต่าง ๆ ตามได้รับมอบหมาย เพ่ือด าเนินการบ ารุงรักษาบบสารสนเทศต่าง ๆ 
โดยส านัก 

2. ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ของสถาบันและของส านัก ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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บทท่ี 3  

หลักเกณฑ์และวิธกีารปฏิบัติงาน 

3.1 เปรียบเทียบขั้นตอนการขอใช้ห้องเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

3.1.1 ขั้นตอนการท างานแบบเก่า 
 เป็นขั้นตอนการท างานของระบบเดิมที่มีอยู่ก่อนการพัฒนาโปรแกรมใหม่ขึ้นมา ซึงจะแสดง
ขั้นตอนและผู้ที่เกี่ยวข้องดังภาพประกอบด้านล่าง 

กระบวนการภาพรวมการท างานแบบเก่า

กองบริการฯคณะ/หน่วยงาน กองกลาง

เร่ิมต ้น

ขอเปิดรายวิชา รับเร่ืองและเปิดรายวิชา

ประกาศเปิดรายวิชา

เปิดรับลงทะเบียน

ด าเนินการจัดห้องเรียน

รายงานการจัดห้องเร ียน

รายงานผลการจัดห้องเรียน

สิ้นสุด

บันทึกรายละเอียดวิชา
และจองห้องเร ียน

 

ภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการท างานแบบเก่า 
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1. คณะ/ส านัก ด าเนินการขอเปิดรายวิชาไปยังกองบริการฯ  
2. กองบริการฯ รับเรื่องและประกาศเปิดรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ  
3. กองบริการฯ เปิดรับลงทะเบียนตามช่วงระยะเวลาการลงทะเบียน ให้นักศึกษาเข้า

ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) 
4. คณะ/ส านัก บันทึกข้อมูลวิชาและขอจองห้องเรียนผ่านระบบจองใช้ทรัพยากรทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (ERS) (โดยประมาณการจ านวนผู้ลงทะเบียนส่งมา  ยังไม่ทราบจ านวนที่
แท้จริง) 

5. กองกลาง ด าเนินการจัดห้องเรียนให้ตามที่คณะ/ส านัก บันทกึเข้ามาในระบบ (จากการ

ประมาณการผู้ลงทะเบียนเรียน) 
6. กองกลาง แจ้งผลการจัดห้องเรียนให้กับ คณะ/ส านักทราบผล 
7. คณะ/ส านัก รับทราบผลและแจ้งอาจารย์ นักศึกษา ให้ทราบห้องท่ีใช้เรียน 

ข้อดี 
1. คณะ/ส านัก เข้าใจขั้นตอนการท างานเดิมดีแล้ว 

ข้อเสีย 
1. ไม่ทราบจ านวนที่แท้จริงของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชานั้นๆ ก่อนขอห้องเรียน 
2. คณะส านักต้องท าการส่งข้อมูล 2 ครั้ง คือ กองกลาง กลุ่มงานอาคาร และกองบริการ

การศึกษา 
3. มีข้อมูลที่เข้ามาในระบบมีความซ้ าซ้อน ไม่ตรงกัน 
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3.1.2 ขั้นตอนการท างานแบบใหม่ 
 เป็นขั้นตอนการท างานหลังจากท่ีได้ท าโปรแกรมใหม่ขึ้นมาแล้ว เพ่ือลดขั้นตอนบางขั้นตอนลง 
และน าเข้าข้อมูลจากระบบต้นทางไปยังระบบปลายทางได้โดยลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลลงได้ 
 

กระบวนภาพรวมการท างาน

กองบริการฯคณะ/หน่วยงาน กองกลาง

เร่ิมต ้น

ขอเปิดรายวิชา รับเร่ืองและเปิดรายวิชา

ประกาศเปิดรายวิชา

เปิดรับลงทะเบียน

น าเข้าวิชาลงทะเบียน

ด าเนินการจัดห้องเรียน

รายงานการจัดห้องเร ียน

รายงานผลการจัดห้องเรียน

สิ้นสุด

 

ภาพที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการท างานแบบใหม่ 

1. คณะ/ส านัก ด าเนินการขอเปิดรายวิชาไปยังกองบริการฯ  
2. กองบริการฯ รับเรื่องและประกาศเปิดรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ  
3. กองบริการฯ เปิดรับลงทะเบียนตามช่วงระยะเวลาการลงทะเบียน ให้นักศึกษาเข้า

ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) 
4. กองกลาง ด าเนินการน าเข้ารายวิชาที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากระบบบริการ

การศึกษา (REG) มายังระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) 
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5. กองกลาง ด าเนินการจัดห้องเรียน ซึ่งได้จ านวนผู้เรียนเป็นจริงมากท่ีสุดหลังจากปิดรับ
ลงทะเบียน 

6. กองกลาง แจ้งผลการจัดห้องเรียนให้กับ คณะ/ส านักทราบผล 
7. คณะ/ส านัก รับทราบผลและยืนยันผลการจัดห้อง และแจ้งอาจารย์ นักศึกษา ให้ทราบห้องที่

ใช้เรียน 
 
ข้อดี 

1. ทราบจ านวนที่แท้จริงของนักนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชานั้นๆ  ท าให้สามารถจัดห้องได้
เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา  

2. สามารถจัดการการใช้งานทรัพยาการให้มีความคุ้มค่า 
3. ลดขั้นตอนในการท างานของคณะ/ส านัก 

ข้อเสีย 
1. การจัดห้องบางรายวิชาอาจจะล่าช้า ต้องรอจนกว่าเสร็จสิ้นการลงทะเบียนก่อน จึงจะน า

ข้อมูลมาจัดห้องเรียนได้ และทราบห้องที่ใช้เรียนได้ 
 

3.2 เงื่อนไขการท างานของโปรแกรม 

เป็นข้อก าหนดหรือเงื่อนไขการท างานที่ก าหนดขึ้น เพ่ือให้โปรแกรมสามารถท างานได้ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยเงื่อนไขการท างานของโปรแกรม ณ ปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ 

3.2.1 เงื่อนไขท่ัวไป 
1. เรียน วันที่ วัน เวลา เดียว สามารถมี รหัสเปิดลงทะเบียน(classid) เดียวกันได้ เช่น 

วันที่เริ่ม-สิ้นสุด วัน เวลา 

01/01/2557-30/06/2557 จ 08.00-12.00 

 
2. เรียน วันที่และเวลา เดียวกัน แตว่ันต่างกัน สามารถม ีรหัสเปิดลงทะเบียน(classid)  เดียวกัน

ได้ 

วันที่เริ่ม-สิ้นสุด วัน เวลา 

01/01/2557-30/06/2557 จ 08.00-12.00 

01/01/2557-30/06/2557 พ 08.00-12.00 
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3. เรียน วันที่เดียวกัน วันและเวลาต่างกัน ไม่สามารถมี รหัสเปิดลงทะเบียน (classid) เดียวกัน
ได ้ต้องแยกการบันทึก เป็น 2 record เนื่องจากตอนนี้  ERS ยังไม่รองรับเงื่อนไขแบบนี้ 

วันที่เริ่ม-สิ้นสุด วัน เวลา 

01/01/2557-30/06/2557 จ 08.00-12.00 

01/01/2557-30/06/2557 พ 15.00-18.00 

 
4. วิชาที่มีการเรียนร่วมกัน ยังไมม่ีบันทึกใน REG ต้องส่งเป็นเอกสารแจ้งมาให้ผู้ดูแลระบบเพื่อ 

ท าแบบ manual update ใน ERS (ตอนนี้ตรวจสอบได้แล้ว จะมีรหัสเรียนร่วม รหัสเดียวกัน) 
5. การน าเข้าข้อมูลจะเอามาเฉพาะข้อมูล class ที ่ยังไม่ปิด (class.classstatus <> ‘C’) ณ  วัน

เวลาที่น าเข้าข้อมูลมาที่ ERS  
6. วิชาที่ยังไม่มีอาจารย์ผู้สอนจะน าเข้าข้อมูลมาจัดห้องก่อน แล้วให้เพ่ิมที่หลังได้ 
7. รายวิชาที่ไม่มีผู้ดูแลรายวิชา จะไม่สามารถน าเข้าข้อมูลมายัง ERS ได้ 
8. รายวิชาที่มีจ านวนผู้ลงทะเบียนเป็น 0 จะไม่สามารถน าเข้าข้อมูลมายัง ERS ได้ 
9. รายวิชาที่น าเข้าจะเป็นรายวิชาของ วิทยาเขตกรุงเทพ (CAMPUSID = 1) เท่านั้น 
10. รายวิชาที่น าเข้าจะเป็นรายวิชาที่ไม่ใช่ วิชา Block Course เท่านั้น 
11. รายวิชาที่น าเข้าจะเป็นรายวิชาที่เป็นวิชาปกติ (COURSE.STUDYTYPE = 1 ) เท่านั้น 

1 : วิชาปกติ 
2 : วิชาการศึกษาตามแนวแนะ 
3 : วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
4 : วิชาฝึกงาน 
5 : วิชาค้นคว้าอิสระ 
6 : วิชาวิทยานิพนธ์ 

12. ข้อมูลน าเข้ารายวิชาที่ลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาที่ 2 ถึง ปัจจุบัน 
13. ข้อมูลผู้ดูแลรายวิชา แต่ละคนที ่ REG (มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชนที่เชื่อมโยงถึงกัน) ต้อง

ตรงกับ ERS ที่เอาข้อมูลมาจาก MIS จึงจะน าเข้าข้อมูลรายการนั้นได้ 
14. รหัสบุคลากร (PERSONCODE) ที ่ERS ต้องมีเพียง 1 username เท่านั้น เพราะถ้ามีมากกว่า 

1 ตอนที่ map เข้ากับ class จะท าให้ record เพ่ิมขึ้นมาเท่ากับจ านวน username ที่ผูกติด
กับ PERSONCODE นั้น เช่น PERSONCODE = 1005 มีผูกกับ 5 Username ตอนที่ map 
เข้ากับ class จะได้มา 5 record ซึ่งไม่ถูกต้อง 

15. ข้อมูลชื่ออาจารย์พิเศษ จาก REG น าเข้ามาเก็บไว้ที่ ERS แต่จะไม่มีรหัสบุคลากร
(PROFRESSIONAL_ID หรือ PERSONCODE) ที่มาจากระบบ MIS 
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16. วิชาที่น าเข้ามาใช้ได้ต้องมี วัน และเวลาเรียน ที ่ตารางวันเวลาเรียน (classtimetable)  
17. โปรแกรม “น าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน” (LbAs010) จะแปลงข้อมูลเวลาจาก REG มายัง 

ERS ให้ ดังนี้ 
เวลาเรียนเริมต้น (TIMESLOTFROM) ส่วนที่เป็นนาที 

- ถ้าเป็น 00 ปรับเป็น 01 เช่น 08.00 เป็น 08.01 
- ถ้าเป็น 30 ปรับเป็น 31 เช่น 08.30 เป็น 08.31 

เวลาเรียนสิ้นสุด (TIMESLOTTO) ส่วนที่เป็นนาที 
- ถ้าเป็น 55 ปรับเพิมชั่วโมง +1 เช่น 08.55 เป็น 09.00 
- ถ้าเป็น 25 ปรับเป็น 30 เช่น 08.25 เป็น 08.30 

18. ข้อมูลบุคลากร ที่ MIS ต้องมีสถานะ “เป็นบุคลากรปัจจุบัน” และต้องมีเพียง 1 รหัสบุคลากร 
เช่น กรณีนี้ ข้อมูลต้องได้ 12 record แต่ที ่ระบบ MIS ข้อมูลของอาจารย์ปกรณ ์ปรียากร มี
รหัสบุคลากร 2 รหัสและยังไม่ลาออกท้ัง 2 รหัส จึงท าให้มี 15 record ซึ่งไม่ถูกต้อง 

19. การน าเข้าข้อมูล ณ ปัจจุบัน จ ากัดไว้ 100 รายการ (CLASSID) ต่อครั้ง (สามารถน าเข้ากี่ครั้ง
ก็ได้ตามความต้องการ) เพ่ือให้การท างานของระบบราบรื่น ใช้หน่วยความจ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

20. โปรแกรม “น าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน” (LbAs010) จะน าเข้าเฉพาะวิชาที่เป็นประเภทวิชา
ปกติ (COURSE.STUDYTYPE1:วิชาปกติ 2:วิชาการศึกษาตามแนวแนะ 3:วิชาสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 4:วิชาฝึกงาน 5:วิชาค้นคว้าอิสระ 6:วิชาวิทยานิพนธ์) 

 
3.2.2 วิชาเรียนร่วม (Co-Course) 

1. ถ้าไม่มีวิชาเรียนร่วม ((classid = classidgroup) and count(classidgroup = 1)) และข้อมูล
ครบถ้วน ให้ insert แบบปกต ิได้ตามล าดับคือ 
1.1 Insert รายการจองหลัก ที่ EO_BOOKING_MAIN 
1.2 Insert รายการจองห้องเรียน ที่ EO_BOOKING_STUDY_ROOM 
1.3 Insert อาจารย์ผู้สอน ที่ EO_BOOKING_PROFESSIONAL 

2. ถ้ามีวิชาเรียนร่วม ให้ insert วิชาหลักท่ีข้อมูลครบถ้วน (รวมถึงกรณีท่ีวิชาหลักมีจ านวน
ผู้เรียนเป็น 0 แต่รวมกับวิชาเรียนร่วมแล้วมีจ านวนคนลงทะเบียนมากกว่า 0 จึงให้ insert ได้) 
2.1 Insert รายการจองหลัก ที่ EO_BOOKING_MAIN ใช้ค่าผลรวมคนลงทะเบียนจากทุกวิชา

ไม่เป็น 0  
2.2 Insert รายการจองห้องเรียน ที่ EO_BOOKING_STUDY_ROOM  
2.3 Insert อาจารย์ผู้สอน ที่ EO_BOOKING_PROFESSIONAL 



 

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดห้องเรียนอัตโนมัติ ด้วยระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

21 

3. ช่วงวันที่เรียน วันเรียน เวลาเรียน ผู้ดูแลวิชา จะยึดจาก วิชาหลัก เป็นหลักเพ่ือเอามาบันทึก
จอง หมายความว่า ทั้งวิชาหลัก และวิชาร่วม เมื่อน าเข้าแล้ว จะได้ช่วงวันที่เรียน วันเรียน 
เวลาเรียน และผู้ดูแล เป็นรายการเดียวกัน 

*** วิชาที่ข้อมูลครบถ้วน : รหัสวิชา รายวิชา วัน ช่วงวันที่จอง เวลา จ านวนผู้เรียนไม่เป็น 0 ผู้ขอใช้ 
ชื่อผู้ดูแล (กบ.) เบอร์โทรศัพทต์ิดต่อ หน่วยงาน 
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บทท่ี 4  

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 ขั้นตอนกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ เพ่ือน าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียนเพ่ือจัดห้องเรียน
อัตโนมัติ เพ่ือให้ทุกฝ่ายประสานความร่วมมือ และทราบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้การ
จัดห้องเรียนโดยโปรแกรม สามารถท างานได้อย่างถูกต้องและราบรื่น 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.  นัดประชุม เพ่ือด าเนินการ ดังนี้  

ก าหนดวันสุดท้าย ของการส่งวิชาที่เปิดในลงทะเบียน ในแต่ละภาค
การศึกษา แจ้งให้คณะ/ส านัก ทราบ 

ผู้ดูแลระบบ 
คณะ/ส านัก 
กลุ่มงานโสตฯ 
กองบริการฯ 

ก าหนดวันเริ่มต้น-สิ้นสุด การบันทึกข้อมูลเข้าระบบลงทะเบียน
นักศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา 

ผู้ดูแลระบบ 
คณะ/ส านัก 
กลุ่มงานโสตฯ 
กองบริการฯ 

ก าหนดวันเริ่มต้น-สิ้นสุด น าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียนจากระบบ
ทะเบียนนักศึกษา มายังระบบจองห้องเรียน ในแต่ละภาคการศึกษา 
(สามารถท าได้หลายรอบตามความต้องการ) 

ผู้ดูแลระบบ 
กลุ่มงานโสตฯ 
กองบริการฯ 

ก าหนดวันเริ่มต้น-สิ้นสุด จัดห้องเรียนอัตโนมัติ ในแต่ละภาคการศึกษา 
(สามารถท าได้หลายรอบตามความต้องการ) 

ผู้ดูแลระบบ 
กลุ่มงานโสตฯ 
กองบริการฯ 

ก าหนดวันแจ้งผลการจัดห้องเรียนให้คณะ/ส านักทราบ ผู้ดูแลระบบ 
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ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานโสตฯ 
กองบริการฯ 

2.  บันทึกข้อมูลวิชาเปิดลงทะเบียน ที่ระบบทะเบียนนักศึกษา คณะ/ส านัก 
กองบริการฯ 

3.  ใช้โปรแกรม “น าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน” ที่ระบบจองห้องเรียน เพ่ือ
เตรียมจัดห้องเรียน (สามารถท าได้หลายรอบตามความต้องการ) 

ผู้ดูแลระบบ 
กลุ่มงานโสตฯ 
 

4.  ใช้โปรแกรม “จัดห้องเรียน” ที่ระบบจองห้องเรียน เพ่ือจัดห้องเรียน
อัตโนมัติ (สามารถท าได้หลายรอบตามความต้องการ) 

ผู้ดูแลระบบ 
กลุ่มงานโสตฯ 
 

5.  แจ้งผลการจัดห้องเรียนให้ คณะ/ส านัก ทราบ กลุ่มงานโสตฯ 

 

4.2 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงสัญลักษณ์แผนผังการปฏิบัติงาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 เริ่มต้น/สิ้นสุด 

 
เอกสาร 

 
ด าเนินการ 

 
พิจารณา 

 

การแยก/การเชื่อม 

 จุดเชื่อมโยง 
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ภาพรวมกระบวนการท างาน

กองบริการฯคณะ/หน่วยงาน กองกลาง

เร่ิมต ้น

ขอเปิดรายวิชา รับเร่ืองและเปิดรายวิชา

ประกาศเปิดรายวิชา

เปิดรับลงทะเบียน

น าเข้าวิชาลงทะเบียน

ด าเนินการจัดห้องเรียน

รายงานการจัดห้องเร ียน

รายงานผลการจัดห้องเรียน

สิ้นสุด

 

ภาพที่ 4.1 ภาพรวมกระบวนการท างานของระบบ 
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กระบวนพัฒนาระบบ

ผู้ที่เก่ียวข้องขั้นตอน/กิจกรรม

เร่ิมต ้น

รวบรวมความต้องการ

วิเคราะห์ความต้องการ

ตรวจสอบความเป็นไปได ้

ออกแบบระบบ

น าเสนอผลการออกแบบ

พัฒนา/แก้ไข

ทดสอบระบบ

ด าเนินการติดต ั้ง

ส่งมอบระบบงาน

สิ้นสุด

ท าได้

ผ่าน

ท าไม่ได ้

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผู้พัฒนาระบบ กล ุ่มงานโสตฯ กองบริการ

ผู้พัฒนาระบบ

ผู้พัฒนาระบบ กล ุ่มงานโสตฯ กองบริการ

ผู้พัฒนาระบบ

ผู้พัฒนาระบบ กล ุ่มงานโสตฯ กองบริการ

ผู้พัฒนาระบบ

ผู้พัฒนาระบบ กล ุ่มงานโสตฯ กองบริการ

ผู้พัฒนาระบบ

ผู้พัฒนาระบบ กล ุ่มงานโสตฯ กองบริการ

 

ภาพที่ 4.2 Flow แสดงกระบวนการพัฒนาระบบ 
ที่มา : ปรับปรุงจาก เอกสารกระบวนการปฏิบัติงานของกลุม่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

4.3 ค าอธิบาย Flow ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน 

จาก ภาพที่ 4.2 ได้อธิบายการท างานในแต่ละขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ตัวอย่างเอกสาร ในส่วนของ ภาคผนวก ก ข และ ค อ้างอิง
เพ่ิมเติม ซึ่งเป็นเอกสารส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผย หรือแสดงเป็นสาธารณะได้ อันเนื่องมาจากความ
มั่นคง ปลอดภัยของระบบงาน 



 

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดห้องเรียนอัตโนมัติ ด้วยระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

26 

4.3.1 รวบรวมความต้องการ 
เป็นการเก็บรวบรวมรายละเอียดความต้องการต่าง ๆ จากผู้ใช้งาน ทั้งจากเอกสาร

ต่างๆ ที่เก่ียวของ และการสอบถามจากผู้ใช้งาน เพ่ือน ามาใช้ในขั้นตอนต่อไป 
4.3.2 วิเคราะห์ความต้องการ 

ทักษะวิเคราะห์ความต้องการหลังจากท่ีได้เป็นเอกสารความต้องการต่าง ๆ แล้ว 
4.3.3 ตรวจสอบความเป็นไปได้ 

เมื่อท าการวิเคราะห์ความต้องการต่าง ๆ แล้ว เป็นการประเมินความเป็นไปได้ในการ
จัดท าระบบ จากทรัพยากรต่าง ๆ ที่มี ไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรคน (ผู้พัฒนาระบบ) เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่มีอยู่ เพ่ือน าเสนอความเป็นไปได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบการ
ตัดสินใจในการด าเนินการต่อ หรือหยุดการพัฒนา 

4.3.4 ออกแบบระบบ 
ด าเนินการออกแบบระบบในส่วนต่าง ๆ ทั้งส่วนของโปรแกรม ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ

ข้อมูล เพ่ือน าเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องทราบและยืนยันความต้องการความถูกต้อง 
4.3.5 น าเสนอผลการออกแบบ 

น าเสนอผลการออกแบบในส่วนต่างๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือให้ตรงตามความ
ต้องการมากที่สุด 

4.3.6 พัฒนา/แก้ไข 
ด าเนินการพัฒนาระบบงานตามการออกแบบที่ได้ยืนยันจากผู้ใช้งานแล้ว ให้สามารถ

ท างานได้จริง ถูกต้อง ตามความต้องการ  
4.3.7 ทดสอบระบบ 

ด าเนินการทดสอบระบบทั้งในแต่ละส่วนงาน การประสานเชื่อมต่อกันกับส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นท าการทดสอบระบบทั้งหมดร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือยืนยันความถูกต้องและตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน  

4.3.8 ด าเนินการติดตั้ง 
ด าเนินการติดตั้งระบบงานที่เครื่องให้บริการจริง (Production Server) หลังจากที่

ยืนยันผ่านยืนยันการทดสอบจากผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้พร้อมส าหรับการใช้งานจริง 
4.3.9 ส่งมอบระบบงาน 

ด าเนินการส่งมอบระบบงาน พร้อมเอกสารการใช้งาน และอบรมการใช้งาน แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ราบรื่น 
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บทท่ี 5  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

5.1 ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมแนวทางแก้ไข 

จากการพัฒนา ปรับปรุง ใช้งานระบบจองฯ สามารถสรุปประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขและ
พัฒนา โดยปัญหาหลัก ๆ ที่พบ แสดงได้ตาม ตารางท่ี 5.1 

 
ตารางท่ี 5.1 ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

ประเด็น ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ทั้ง Client 
และ Server มี
ประสิทธิภาพ ทรัพยากร
เครื่อง ไม่เพียงพอ ส่งผลให้
การท างานเป็นไปได้อย่าง
ล่าช้า 

องค์กรต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่
มีประสิทธิภาพสูง ทรัพยากรเครื่อง ให้
เพียงพอ เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบงาน
ให้ เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลา เพ่ิม
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบ และ
ทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ 

ข้อมูล ข้อมูลรายวิชาไม่ครบถ้วนไม่
ส ามารถน า เข้ า ร ายวิชา 
นั้น ๆ เพื่อจัดห้องได้ 

เ จ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลก า ร เ ปิ ด -ปิ ด  วิ ช า
ลงทะเบียน (กบ.) ต้องตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูลกับผู้ดูแลรายวิชา
(นักวิชาการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน) 
ก่อนการเปิดรายวิชาลงทะเบียน หรือ 
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น 
วั น  เ ว ล า  เ รี ย น  อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อน 
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรายวิชา เป็นต้น ก่อน
เจ้าหน้าที่จัดห้องเรียน (กลุ่มงานโสตฯ) 
จะน าเข้าวิชาเพ่ือจัดห้องเรียน  
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ประเด็น ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
 การจัดเก็บข้อมูลเดียวกันใน

รูปแบบที่ความแตกต่างกัน 
ส่งผลให้ระบบปลายทาง
ต้ อ ง เ สี ย เ ว ล า ใ น ก า ร
ปรับเปลี่ยนข้อมูล 

แปลงค่าข้อมูล และออกแบบตาราง
จัดเก็บข้อมูลเ พ่ิมเติมเ พ่ือใช้ในการ
อ้างอิงขึ้นในระบบตัวเองท าให้เกิดการ
จัด เก็บข้อมูลที่ ซ้ าซ้ อน หากมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นข้อมูลระบบ
ต้นทาง ส่งผลให้ระบบปลายทางไม่
ทราบ อาจจะท าให้ระบบท างานไม่
ถูกต้องได้ 

 แ ห ล่ ง จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล
(Database) ที่แตกต่างกัน
ของแต่ละระบบสารสนเทศ 

เนื่ องจากมีรูปแบบการจัดเก็บ ใน
ฐานข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน เช่นข้อมูล วัน 
เวลา ท าให้ต้องแปลงรูปแบบเก็บข้อมูล 
และจัดเก็บที่ระบบใดระบบหนึ่ง ซึ่ง
ข้อมูลอาจจะไม่ Up to date ตรงกัน 

เอกสารระบบงาน เอกสารไม่ครบถ้วน และ
จัดเก็บไม่เป็นระบบระเบียบ 

ให้ผู้ดูแลระบบงานจัดเก็บรวบรวม
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบ
ระเบียบและเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
เพ่ือให้ผู้ที่มาศึกษาต่อท าความเข้าใจ 
และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 

 เอกสารระบบงานไม่ได้รับ
การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

เมื่อมีการปรับปรุงระบบงานเสร็จสิ้น
สมบู รณ์  ผู้ ดู แ ล รั บ ผิ ด ช อบ ใน แ ต่
ระบบงานนั้น ต้องท าการปรับปรุง
เอกสารให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด 

ผู้พัฒนาระบบงาน ไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้
ต้ อ ง ใ ช้ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น
การศึกษาท าความเข้าใจ
ระบบงาน 

เพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถ ใน
การพัฒนาระบบงานให้มีความทันสมัย 
หรือเข้าใจระบบงานที่มีอย่างถ่องแท้ 

 ขาดแคลนผู้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนา
ระบบงาน 

องค์ กรต้ องจั ดการวางแผนอัตรา
ก าลังคนให้มีความรู้  ความสามารถ
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ประเด็น ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
ความเหมาะสมและเพียงพอกับภารกิจ 
ของสถาบัน ที่ต้องด าเนินการเอง 

ผู้ที่เกีย่วข้อง ขาดแคลนผู้มีความรู้
ความสามารถ ความเข้าใจ 
ที่ปฏิบัติงานในระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ 

หน่วยงานต่าง ๆ ต้องจัดอัตราก าลังคน
ให้มีผู้ ปฏิบัติ งานในแต่ละส่ วนงาน
มากกว่า 1 คน เพ่ือรองรับการท างานที่
ท างานทดแทนกันได้ และท าให้การ
ปฏิบัติงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากประเด็นปัญหาที่แสดงตาม ตารางท่ี 5.1 เพ่ือให้ระบบจองฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทาง
ผู้จัดท าจึงขอเสนอแนะข้อคิดเหน็เพ่ือใช้ในการปรับปรุงระบบในอนาคต ดังนี้ 

1. การสื่อสารควรจะต้องมีการประสานงานระหว่างคนก าหนดเปิด-ปิดวิชาลงทะเบียน 
(เจ้าหน้าที่ กบ. ที่ดูแล REG) กับเจ้าหน้าที่จัดห้องเรียน (เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโสตฯ ที่ดูแล ERS) ซึ่ง
พบว่ายังมีความติดขัดในการท างานหรือยังเข้าใจไม่ตรงกัน ดังนั้น ในแต่ละภาคการศึกษา ควรก าหนด
วันปิดลงทะเบียนให้ชัดเจน หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีกระบวนการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่จัดห้องเรียนได้จัดเตรียมความพร้อมและด าเนินการได้ทันก่อนการเปิดภาคการศึกษา 

2. เมื่อมีระบบใหม่เกิดขึ้น การ update ข้อมูลผลการจัดห้องเรียน หรือมีการ
ปรับเปลี่ยน ย้ายห้องเรียนที่เกิดขึ้นที่ระบบ ERS ต้องส่งกลับไปที่ระบบ REG โดยอัตโนมัติ เพ่ือให้
ข้อมูลเกิดความถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบันตรงกันทั้ง 2 ระบบ 

3. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ทราบเท่าทันความ
ต้องการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ และน ามาปรับปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการการใช้งานได้ 

4. ประเมินความคุ้มค่าของระบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง หรือออกนโยบาย
ต่าง ๆ เช่นกระตุ้นการใช้งานให้มากข้ึน  

5. สถาบันควรเพ่ิมความเข้มข้นการประชาสัมพันธ์ การผลักดันให้บุคลากรตระหนักถึง
การใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบัน อย่างถูกต้อง คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ข้อมูลฐานข้อมูล และโปรแกรม 

ข้อมูลระบบ 
ส่วนของระบบบริการการศึกษา (REG) 

ด าเนินการเพื่อให้ท างานร่วมกัน ดังนี้ 
1. สร้าง view ข้อมูล ที่ SCHEMA : AVSREG ดังนี้ (script ที่ใช้สร้างอ้างอิง ภาคผนวก ก)  

- ERS_VW_CLASS : ข้อมูลวิชาที่เปิดลงทะเบียน 
- ERS_VW_CLASSINSTRUCTOR :ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
- ERS_VW_OFFICER : ข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
- ERS_VW_CLASSTIMETABLE : ข้อมูลวันเวลาเรียน 

2. เพ่ิมสิทธิ์ เชื่อมต่อ และ เลือกข้อมูล (grant connect, select) ที่ view ให้กับ USER : 
ERESERVE บน SCHEMA : AVSREG 

- ERS_VW_CLASS 
- ERS_VW_CLASSINSTRUCTOR 
- ERS_VW_OFFICER 
- ERS_VW_CLASSTIMETABLE 
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ส่วนของระบบจองใช้ทรัพยากรฯ(ERS) 

 ด าเนินการเพื่อให้ท างานร่วมกัน ดังนี้ 
ปรับฐานข้อมูลที่ ERS 

1. สร้างตารางเก็บเวลา ที่ SCHEMA : BMS_EO ของ ERS ชื่อ EO_SYS_TIMESLOT 
2. สร้างตารางเก็บวัน ที่ SCHEMA : BMS_EO ของ ERS ชื่อ EO_SYS_TIMEWEEK 
3. ขยายฟิลล์ กลุ่มเรียน ที ่ERS เดิมเก็บ EO_BOOKING_STUDY_ROOM.COURSE_GROUP 

เป็น VARCHAR2(3) แต่ที ่REG เก็บ CLASS.SECTIONCODE เป็น VARCHAR2(8) 
---------- modify COURSE_GROUP ---------- 
ALTER TABLE  
    EO_BOOKING_STUDY_ROOM  
MODIFY  
   (  
    COURSE_GROUP   VARCHAR2(8)   
   ); 

4. ขยายฟิลล์ เบอร์โทรศัพท์ ที ่ ERS เดิมเก็บ EO_BOOKING_MAIN.BOOK_TEL เป็น 
VARCHAR2(20)  แต่ที ่ REG เก็บ ERS_VW_OFFICER. CONTACTPHONENO เป็น 
VARCHAR2(100)   

---------- modify BOOK_TEL ---------- 
ALTER TABLE  
   EO_BOOKING_MAIN  
MODIFY  
   (  
   BOOK_TEL  VARCHAR2(100)   
   ); 

5. ขยายฟิลล์ รหัสวิชา ที ่ERS เดมิเก็บ EO_BOOKING_STUDY_ROOM. COURSE_CODE เป็น 
VARCHAR2(15)  แต่ที่ REG เก็บ ERS_VW_CLASS. COURSECODE เป็น VARCHAR2(16)   

---- modify COURSE_CODE   ---------- 
ALTER TABLE  
   EO_BOOKING_STUDY_ROOM 
MODIFY  
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   (  
   COURSE_CODE  VARCHAR2(16)   
   ); 

6. เพ่ิมคอลัมน์ CLASSID ที ่ERS ตาราง EO_BOOKING_STUDY_ROOM เพ่ือเอาไว้ตรวจสอบ
กับ REG 

---------- add CLASSID to EO_BOOKING_STUDY_ROOM ---------- 
alter table 
   EO_BOOKING_STUDY_ROOM 
add 
  CLASSID  NUMBER(12) ; 

7. เพ่ิมคอลัมน์ CLASSIDGROUP ที ่ ERS ตาราง EO_BOOKING_STUDY_ROOM เพ่ือเอาไว้
ตรวจสอบกับ REG 

---------- add CLASSIDGROUP to EO_BOOKING_STUDY_ROOM ---------- 
alter table 
   EO_BOOKING_STUDY_ROOM 
add 
  CLASSIDGROUP NUMBER(12) ; 

8. ปรับ slot เวลาที่ ERS จากเดิมช่วงละ 60 นาท ีเป็นช่วงละ 30 นาที และปรับแก้โปรแกรม
ดังนี้ 

9. ขยายฟิลล์(format วันที่ 2016123) ประเภทการเรียน ที ่ERS เดิมเก็บ 
EO_BOOKING_STUDY_ROOM. STUDY_TYPE จาก VARCHAR2(1) เป็น VARCHAR2(2) 
เนื่องจากบางวิชาหลังจาก decode ที่ view ชื่อ ERS_VW_CLASS ที่ REG แล้ว มีบางวิชา 
เป็น 99 
------xxxxxx------- 

    DECODE (cl.levelid, 11, 0, 21, 0, 31, 0, 41, 0, 51, 0, 13, 0, 23, 0, 33, 0, 12, DECODE 
(ct.weekday, 1, 2, 7, 2, 1), 22, DECODE (ct.weekday, 1, 2, 7, 2, 1), 32, DECODE 
(ct.weekday, 1, 2, 7, 2, 1), 42, DECODE (ct.weekday, 1, 2, 7, 2, 1), 14, DECODE 
(ct.weekday, 1, 2, 7, 2, 1), 24, DECODE (ct.weekday, 1, 2, 7, 2, 1), 34, DECODE 
(ct.weekday, 1, 2, 7, 2, 1), 15, DECODE (ct.weekday, 1, 2, 7, 2, 1), 99) STUDYTYPE -- 0 : 
ปกติ(จ-ศ) , 1 : พิเศษ(จ-ศ), 2 : พิเศษ(ส-อา) – 
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------xxxxxx------- 
---- modify STUDY_TYPE ---------- 

ALTER TABLE  
   EO_BOOKING_STUDY_ROOM 
MODIFY  
   (  
   STUDY_TYPE VARCHAR2(2)   
   ); 
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Database Script 
AVSREG-ERS_VW_CLASS.sql 

ค าอธิบาย : Script สร้าง view ชื่อ ERS_VW_CLASS ที่ REG 
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "AVSREG"."ERS_VW_CLASS" ("CLASSID", "ACADYEAR", 
"SEMESTER", "COURSEID", "COURSECODE", "COURSENAME", "SECTIONCODE", 
"STUDYCODE", "STUDYTYPE", "DATEFROM", "DATETO", "ENROLLSEAT", "CLASSNOTE", 
"CITIZENID", "CONTACTPHONENO", "COURSESTUDYTYPE") 
AS 
  SELECT DISTINCT cl.CLASSID , 
    cl.ACADYEAR , 
    cl.SEMESTER , 
    cl.COURSEID , 
    co.COURSECODE , 
    co.COURSENAME , 
    cl.SECTIONCODE , 
    DECODE (ct.STUDYCODE, 'C', 0, 'L', 0, 'R', 0, 'S', 0, 'T', 0, 'W', 1, 9) STUDYCODE -- 0 : 
ปกต ิ, 1 : workshop , 9 : อ่ืนๆ -- 
    ,DECODE (cl.levelid, 11, 0, 21, 0, 31, 0, 41, 0, 51, 0, 13, 0, 23, 0, 33, 0, 12, DECODE 
(ct.weekday, 1, 2, 7, 2, 1), 22, DECODE (ct.weekday, 1, 2, 7, 2, 1), 32, DECODE 
(ct.weekday, 1, 2, 7, 2, 1), 42, DECODE (ct.weekday, 1, 2, 7, 2, 1), 14, DECODE 
(ct.weekday, 1, 2, 7, 2, 1), 24, DECODE (ct.weekday, 1, 2, 7, 2, 1), 34, DECODE 
(ct.weekday, 1, 2, 7, 2, 1), 15, DECODE (ct.weekday, 1, 2, 7, 2, 1), 99) STUDYTYPE -- 0 : 
ปกต(ิจ-ศ) , 1 : พิเศษ(จ-ศ), 2 : พิเศษ(ส-อา), 99 : อ่ืนๆ  -- 
    ,DECODE (cl.datefrom, NULL, DECODE(cl.levelid, 11, SC1.DATEFROM , 21, 
SC1.DATEFROM, 31, SC1.DATEFROM, 41, SC1.DATEFROM, 51, SC1.DATEFROM, 13, 
SC1.DATEFROM, 23, SC1.DATEFROM, 33, SC1.DATEFROM, 12, DECODE (ct.weekday, 1, 
SC2.DATEFROM, 7, SC2.DATEFROM, SC1.DATEFROM), 22, DECODE (ct.weekday, 1, 
SC2.DATEFROM, 7, SC2.DATEFROM, SC1.DATEFROM), 32, DECODE (ct.weekday, 1, 
SC2.DATEFROM, 7, SC2.DATEFROM, SC1.DATEFROM), 42, DECODE (ct.weekday, 1, 
SC2.DATEFROM, 7, SC2.DATEFROM, SC1.DATEFROM), 14, DECODE (ct.weekday, 1, 
SC2.DATEFROM, 7, SC2.DATEFROM, SC1.DATEFROM), 24, DECODE (ct.weekday, 1, 
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SC2.DATEFROM, 7, SC2.DATEFROM, SC1.DATEFROM), 34, DECODE (ct.weekday, 1, 
SC2.DATEFROM, 7, SC2.DATEFROM, SC1.DATEFROM), 15, DECODE (ct.weekday, 1, 
SC2.DATEFROM, 7, SC2.DATEFROM, SC1.DATEFROM), SC2.DATEFROM),cl.datefrom) 
DATEFROM , 
    DECODE (cl.dateto, NULL, SC3.DATETO , cl.dateto) DATETO , 
    cl.ENROLLSEAT , 
    cl.CLASSNOTE , 
    oc.CITIZENID , 
    oc.CONTACTPHONENO , 
    co.STUDYTYPE 
  FROM AVSREG.class cl , 
    AVSREG.course co , 
    AVSREG.classtimetable ct , 
    AVSREG.SCHEDULEITEM sc1 , 
    AVSREG.SCHEDULEITEM sc2 , 
    AVSREG.SCHEDULEITEM sc3 , 
    AVSREG.officer oc 
  WHERE cl.ACADYEAR      >= 2556 ---Start System from acadyear= 2556 to now----- 
  AND cl.CLASSSTATUS NOT IN ('C') -- C : closed class -- 
  AND cl.CAMPUSID         = '1'  ---1 : กทม.--- 
  AND (cl.DATEFROM       IS NULL 
  OR cl.DATETO           IS NULL) ---Not Block course ---- 
  AND cl.COURSEID         = co.COURSEID(+) 
  AND cl.CLASSID          = ct.CLASSID(+) 
  AND CL.ACADYEAR         = SC1.ACADYEAR(+) 
  AND CL.SEMESTER         = SC1.SEMESTER(+) 
  AND SC1.SCHEDULEGROUPID = 1 
  AND SC1.SCHEDULECODE    = 6114 --- จะเอา Datefrom ของภาคปกติ และ ภาคพิเศษ(จ.-
ศ.) 
  AND CL.ACADYEAR         = SC2.ACADYEAR(+) 
  AND CL.SEMESTER         = SC2.SEMESTER(+) 
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  AND SC2.SCHEDULEGROUPID = 1 
  AND SC2.SCHEDULECODE    = 6113 --- จะเอา Datefrom ของภาคพิเศษ(ส.-อ.) 
  AND CL.ACADYEAR         = SC3.ACADYEAR(+) 
  AND CL.SEMESTER         = SC3.SEMESTER(+) 
  AND cl.CLASSOFFICERID   = oc.OFFICERID(+) 
  AND SC3.SCHEDULEGROUPID = 1 
  AND SC3.SCHEDULECODE    = 6115 --- จะเอา Dateto ของทั้งภาคปกติและภาคพิเศษใช้วัน
ปิดเดียวกนั 
  ORDER BY cl.classid DESC; 

 
AVSREG- ERS_VW_CLASSINSTRUCTOR.sql 

ค าอธิบาย : Script สร้าง view ชื่อ ERS_VW_CLASSINSTRUCTOR ที่ REG 
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "AVSREG"."ERS_VW_CLASSINSTRUCTOR" ("CLASSID", 
"OFFICERID", "SEQUENCE", "SEMESTERINDEX") 
AS 
  SELECT "CLASSID", 
    "OFFICERID", 
    "SEQUENCE", 
    "SEMESTERINDEX" 
  FROM AVSREG.CLASSINSTRUCTOR ; 
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AVSREG- ERS_VW_CLASSTIMETABLE.sql 
ค าอธิบาย : Script สร้าง view ชื่อ ERS_VW_CLASSTIMETABLE ที่ REG 

CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "AVSREG"."ERS_VW_CLASSTIMETABLE" ("CLASSID", 
"SEQUENCE", "WEEKDAY", "TIMESLOTFROM", "TIMESLOTTO", "SEMESTERINDEX") 
AS 
  SELECT CLASSID , 
    SEQUENCE , 
    WEEKDAY , 
    TIMESLOTFROM , 
    TIMESLOTTO , 
    SEMESTERINDEX 
  FROM AVSREG.classtimetable 
  WHERE semesterindex >= 25562; 
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AVSREG- ERS_VW_OFFICER.sql 
ค าอธิบาย : Script สร้าง view ชื่อ ERS_VW_OFFICER ที่ REG 

CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "AVSREG"."ERS_VW_OFFICER" ("OFFICERID", 
"OFFICERCODE", "OFFICERTYPE", "BYTEDES", "OFFICERNAME", "OFFICERSURNAME", 
"CITIZENID", "CONTACTPHONENO") 
AS 
  SELECT o.officerid , 
    o.officercode , 
    o.officertype , 
    s.bytedes , 
    o.officername , 
    o.officersurname , 
    o.citizenid , 
    o.contactphoneno 
  FROM avsreg.officer o, 
    sysbytedes s 
  WHERE o.officertype = s.bytecode 
  AND tablename       = 'OFFICER' 
  AND columnname      = 'OFFICERTYPE' ; 
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BMS_EO-ERS_VW_CLASS.sql 
ค าอธิบาย : Script สร้าง view ชื่อ ERS_VW_CLASS ที่ ERS 

CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "BMS_EO"."ERS_VW_CLASS" ("CLASSID", "ACADYEAR", 
"SEMESTER", "COURSEID", "COURSECODE", "COURSENAME", "SECTIONCODE", 
"STUDYCODE", "STUDYTYPE", "DATEFROM", "DATETO", "ENROLLSEAT", "CLASSNOTE", 
"CITIZENID", "CONTACTPHONENO", "COURSESTUDYTYPE") 
AS 
  SELECT cl.CLASSID , 
    cl.ACADYEAR , 
    cl.SEMESTER , 
    cl.COURSEID , 
    cl.COURSECODE , 
    cl.COURSENAME , 
    cl.SECTIONCODE , 
    cl.STUDYCODE , 
    cl.STUDYTYPE , 
    CONCAT(to_number(TO_CHAR(cl.datefrom,'YYYY')) + 543, 
TO_CHAR(cl.datefrom,'MMDD')) DATEFROM   
, CONCAT(to_number(TO_CHAR(cl.DATETO,'YYYY'))   + 543, 
TO_CHAR(cl.DATETO,'MMDD')) DATETO , 
    cl.ENROLLSEAT , 
    cl.CLASSNOTE , 
    cl.CITIZENID , 
    cl.CONTACTPHONENO , cl.COURSESTUDYTYPE 
  FROM AVSREG.ERS_VW_CLASS@LINKBMSREG cl;  
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BMS_EO- ERS_VW_CLASSINSTRUCTOR.sql 
ค าอธิบาย : Script สร้าง view ชื่อ ERS_VW_CLASSINSTRUCTOR ที่ ERS 

CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "BMS_EO"."ERS_VW_CLASSINSTRUCTOR" ("CLASSID", 
"OFFICERID", "SEQUENCE", "SEMESTERINDEX") 
AS 
  SELECT "CLASSID", 
    "OFFICERID", 
    "SEQUENCE", 
    "SEMESTERINDEX" 
  FROM AVSREG.ERS_VW_CLASSINSTRUCTOR@LINKBMSREG; 
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BMS_EO- ERS_VW_CLASSTIMETABLE.sql 
ค าอธิบาย : Script สร้าง view ชื่อ ERS_VW_CLASSTIMETABLE ที่ ERS 

CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "BMS_EO"."ERS_VW_CLASSTIMETABLE" ("CLASSID", 
"SEQUENCE", "DAYINREG", "WEEKCALLTHAI", "WEEKDAY", "TIMESLOTFROM", 
"TIMESLOTTO", "SEMESTERINDEX") 
AS 
  SELECT ct.CLASSID , 
    ct.SEQUENCE , 
    ct.WEEKDAY AS DAYINREG , 
    tw.WEEKCALLTHAI , 
    tw.F_DATE AS WEEKDAY , 
    DECODE(ct.TIMESLOTFROM,NULL,'--ERROR--', 
    (SELECT ERS_TIME 
    FROM BMS_EO.EO_SYS_TIMESLOT 
    WHERE ct.TIMESLOTFROM = TIMESLOT 
    )) TIMESLOTFROM , 
    DECODE(ct.TIMESLOTTO,NULL,'--ERROR--', 
    ( SELECT ERS_TIME FROM BMS_EO.EO_SYS_TIMESLOT WHERE ct.TIMESLOTTO = 
TIMESLOT 
    )) TIMESLOTTO , 
    ct.SEMESTERINDEX 
  FROM AVSREG.ERS_VW_CLASSTIMETABLE@LINKBMSREG ct 
  LEFT JOIN EO_SYS_TIMEWEEK tw 
  ON ct.WEEKDAY = tw.WEEKDAY; 
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BMS_EO- ERS_VW_OFFICER.sql 
ค าอธิบาย : Script สร้าง view ชื่อ ERS_VW_OFFICER ที่ ERS 

CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "BMS_EO"."ERS_VW_OFFICER" ("OFFICERID", 
"OFFICERCODE", "OFFICERTYPE", "BYTEDES", "OFFICERNAME", "OFFICERSURNAME", 
"CITIZENID", "CONTACTPHONENO") 
AS 
  SELECT officerid, 
    officercode, 
    officertype, 
    bytedes, 
    officername, 
    officersurname, 
    citizenid, 
    contactphoneno 
  FROM AVSREG.ERS_VW_OFFICER@LINKBMSREG; 
 
Alter table 
--- เพ่ิม CLASSIDGROUP ที่ BMS_EO.EO_BOOKING_STUDY_ROOM เพ่ือเก็บรหัสวิชาเรียนร่วม - 
alter table 
   EO_BOOKING_STUDY_ROOM 
add 
CLASSIDGROUP NUMBER(12) ; 
 
  

mailto:AVSREG.ERS_VW_OFFICER@LINKBMSREG
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ปรับโปรแกรม 
1. ปรับ slot เวลาที่ ERS จากเดิมช่วงละ 60 นาท ี เป็นช่วงละ 30 นาท ี และ ปรับเวลาของ

ห้องเรียนที่เมนู ก าหนดค่าระบบ --> ก าหนดช่วงเวลาแสดงในปฏิทิน 
2. ปรับแก้โปรแกรมดังนี้ 

2.1 แก้ไข class ไฟล์ ชื่อ calendarTime.vb ที ่
CDGS\EMIS\EMIS\App_Code\BusinessRule 

- เพ่ิม Function ST_hhtime 
- เพ่ิม Function TO_hhtime 

2.2 แก้ไขไฟล์ จองห้องเรียนรายวัน 
- http://ers.nida.ac.th/eReserve/EOFFICE/WebForms/LbAs005.

aspx 
- http://ers.nida.ac.th/eReserve/EOFFICE/WebForms/LbAs005.

aspx.vb 
2.3 แก้ไขไฟล์ จองห้องเรียน เพ่ือจัดห้องเรียน 

- http://ers.nida.ac.th/eReserve/EOFFICE/WebForms/LbAs001.
aspx 

- http://ers.nida.ac.th/eReserve/EOFFICE/WebForms/LbAs001.
aspx.vb 

2.4 แก้ไขไฟล์ น าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน 
- http://ers.nida.ac.th/eReserve/EOFFICE/WebForms/LbAs010.

aspx 
- http://ers.nida.ac.th/eReserve/EOFFICE/WebForms/LbAs010.

aspx.vb 
3. เพ่ิม รายงานน าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน(LbAr018) และเพ่ิมรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

3.1 CDGS\EMIS\EMIS\App_GlobalResources\TextLabel\Wording.resx 
- Nam : LbAr018  
- Value : Import Course 

3.2 CDGS\EMIS\EMIS\App_GlobalResources\TextLabel\Wording.th.resx 
- Nam : LbAr018  
- Value : รายงานน าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน 

3.3 CDGS\EMIS\EMIS\App_GlobalResources\TextLabel\Meaning.resx 
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- Nam : LbAr018  
- Value : Import Course 

3.4 CDGS\EMIS\EMIS\App_GlobalResources\TextLabel\Meaning.th.resx 
- Nam : LbAr018  
- Value : รายงานน าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน 

4. เพ่ิม เมนู “เพ่ิมอาจารย์ผู้สอน” (LbAs011) เพ่ือใช้บันทึกอาจารย์ผู้สอนวิชาที่น าเข้ามาจาก 
REG 
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ภาคผนวก ข ข้อมูลตารางเก็บข้อมูล 

ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บใน ERS 
EO_BOOKING_MAIN 

ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

1.  BOOK_ID รหัสจอง NUMBER(10) 5840   

2.  RESOURCE_TYPE รหัสประเภททรัพยากร NUMBER(10) 2 1 สนามกีฬา 
2 ห้องเรียน 

BMS_EO.eo_resource_type 

3.  ENTRY_DATE วันที่บันทึก VARCHAR2(8) 25560615   

4.  ENTRY_TIME เวลาที่บันทึก VARCHAR2(4) 1329   

5.  ENTRY_PERSON_ID รหัสบุคลากรผู้บันทึก VARCHAR2(15) 00001125  MEISPSN.tperson 

6.  DEPT_TYPE ประเภทหน่วยงานที่จอง VARCHAR2(1) I I หน่วยงานภายใน 
O หนว่ยงานภายนอก 

 

7.  BOOK_PERSON_ID รหัสบุคลากรผู้จอง VARCHAR2(15) 00001125  MEISPSN.tperson 

8.  BOOK_PERSON_NAME ชื่อผู้จอง VARCHAR2(250) นายสมชาย สบายดี  MEISPSN.Tperson 
PF.NAME||P.FNAME||' '||P.LNAME 
FROM TPERSON P, TPREFIX PF 

9.  BOOK_PARTY_ID รหัสคณะ/หน่วยงานผู้จอง VARCHAR2(3) 10 1 0  ส า นั ก เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

MEISPSN.tpsnparty 
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

10.  BOOK_DEPT_ID รหัสหน่วยงานย่อย VARCHAR2(3) 02 0 2  ส่ ว น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

MEISPSN.tpsndept 

11.  BOOK_MAJOR_ID รหัสกลุ่มงาน VARCHAR2(3) 02 02 กลุ่มงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

MEISPSN.tpsnmajor 

12.  BOOK_DEPT_NAME ชื่อหน่วยงาน VARCHAR2(500) ก ลุ่ ม ง า น พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

 MEISPSN.tpsnmajor หรือ  
MEISPSN.Tpsndept หรือ  
MEISPSN.tpsnparty 

13.  BOOK_TEL เบอร์โทรศัพท์ VARCHAR2(20) 3793   

14.  BOOK_OBJECTIVE รหัสวัตถุประสงค์การจอง NUMBER(10) 1 1 การเรียนการสอน 
2 เล่นกีฬา 

BMS_EO. 
EO_BOOKING_OBJECTIVE 

15.  F_DATE วันเรียน VARCHAR2(100) 12,14,22,24,32,34, 
42,44,52,54,62,64 

11 สัปดาห์ที่1 วันอาทิตย์ 
12 สัปดาห์ที่1 วันจันทร์ 
13 สัปดาห์ที่1 วันอังคาร 
14 สัปดาห์ที่1 วันพุธ 
15 สัปดาห์ที่1 วันพฤหัสบดี 
16 สัปดาห์ที่1 วันศุกร์ 
17 สัปดาห์ที่1 วันเสาร์ 
21 สัปดาห์ที่2 วันอาทิตย์ 
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

22 สัปดาห์ที่2 วันจันทร์ 
23 สัปดาห์ที่2 วันอังคาร 
24 สัปดาห์ที่2 วันพุธ 
25 สัปดาห์ที่2 วันพฤหัสบดี 
26 สัปดาห์ที่2 วันศุกร์ 
27 สัปดาห์ที่2 วันเสาร์ 
31 สัปดาห์ที่3 วันอาทิตย์ 
32 สัปดาห์ที่3 วันจันทร์ 
33 สัปดาห์ที่3 วันอังคาร 
34 สัปดาห์ที่3 วันพุธ 
35 สัปดาห์ที่3 วันพฤหัสบดี 
36 สัปดาห์ที่3 วันศุกร์ 
37 สัปดาห์ที่3 วันเสาร์ 
41 สัปดาห์ที่4 วันอาทิตย์ 
42 สัปดาห์ที่4 วันจันทร์ 
43 สัปดาห์ที่4 วันอังคาร 
44 สัปดาห์ที่4 วันพุธ 
45 สัปดาห์ที่4 วันพฤหัสบดี 



 

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดห้องเรียนอัตโนมัติ ด้วยระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส ์
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

46 สัปดาห์ที่4 วันศุกร์ 
47 สัปดาห์ที่4 วันเสาร์ 
51 สัปดาห์ที่5 วันอาทิตย์ 
52 สัปดาห์ที่5 วันจันทร์ 
53 สัปดาห์ที่5 วันอังคาร 
54 สัปดาห์ที่5 วันพุธ 
55 สัปดาห์ที่5 วันพฤหัสบดี 
56 สัปดาห์ที่5 วันศุกร์ 
57 สัปดาห์ที่5 วันเสาร์ 
61 สัปดาห์ที่6 วันอาทิตย์ 
62 สัปดาห์ที่6 วันจันทร์ 
63 สัปดาห์ที่6 วันอังคาร 
64 สัปดาห์ที่6 วันพุธ 
65 สัปดาห์ที่6 วันพฤหัสบดี 
66 สัปดาห์ที่6 วันศุกร์ 
67 สัปดาห์ที่6 วันเสาร์ 

16.  BOOK_ST_DATE วันที่จองเริ่มต้น VARCHAR2(8) 25560615   

17.  BOOK_TO_DATE วันที่จองสิ้นสุด VARCHAR2(8) 25560620   



 

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดห้องเรียนอัตโนมัติ ด้วยระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส ์
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

18.  BOOK_ST_TIME เวลาจองเริ่มต้น VARCHAR2(4) 0901   

19.  BOOK_TO_TIME เวลาจองสิ้นสุด VARCHAR2(4) 1800   

20.  BOOK_QUANTITY จ านวนคน NUMBER(10) 35   

21.  BOOK_REMARK หมายเหตุ VARCHAR2(500) มีนักศึกษาต่างชาติเรียนด้วย   

22.  F_STATUS สถานะการจอง VARCHAR2(10) B B จอง 
A อนุมัติ 

 

23.  F_MANAGE_ROOM จองเพ่ือจัดห้องเรียน VARCHAR2(1) Y Y ใช่ 
N ไม่ใช่ 

 

24.  F_CANCEL สถานะยกเลิกรายการ VARCHAR2(1) N Y ใช่ 
N ไม่ใช่ 

DATA_DEFAULT จะเป็น ‘N’ 

25.  CREATE_TIME วันเดือนปี ที่สร้าง record DATE 05-JUL-13  DATA_DEFAULT จะเป็น SYSDATE  
มีเรียกใช้ SQLInsertValue 

26.  CREATE_USER User ที่สร้าง record VARCHAR2(30) pinya.k  เอามาจาก user ที่ login 
มีเรียกใช้ SQLInsertValue 

27.  CREATE_BIN โปรแรมที่สร้าง record VARCHAR2(100) LbAs001  มีเรียกใช้ SQLInsertValue 

28.  LAST_UPD_TIME วันเดือนปี ล่าสุดที่ปรับปรุง 
record 

DATE 05-JUL-13  DATA_DEFAULT จะเป็น SYSDATE  
มีเรียกใช้ SQLInsertValue 



 

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดห้องเรียนอัตโนมัติ ด้วยระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส ์
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

29.  LAST_UPD_USER User ล่ า สุ ด ที่ ป รั บ ป รุ ง 
record 

VARCHAR2(30) pinya.k  เอามาจาก user ที่ login 

30.  LAST_UPD_BIN โปรแกรม ล่าสุดที่ปรับปรุง 
record 

VARCHAR2(100) LbAs001  มีเรียกใช้ SQLInsertValue 

 
EO_BOOKING_STUDY_ROOM 

ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

1.  BOOKING_STUDY_ROOM_ID รหัส NUMBER(10) 1001   

2.  BOOK_ID รหัสจอง NUMBER(10) 5840  BMS_EO.EO_BOOKING_MAIN 

3.  ACADEMIC_YEAR ปีการศึกษา VARCHAR2(4) 2554  BMS_EO.EO_ACTIVE_ACADEMIC 

4.  ACADEMIC_SEMESTER ภาคการศึกษา VARCHAR2(1) 1 1 ภาค1 
2 ภาค2 
3 ภาค3 

BMS_EO.EO_SEMESTER 

5.  COURSE_ID รหัสของวิชา NUMBER(10) 5410920  BMS_EO.EO_VREG_COURSE  
เชื่อมต่อผ่าน view ในฐานข้อมูลของ กบ. 

6.  COURSE_CODE Code วิชา VARCHAR2(15) BA530  BMS_EO.EO_VREG_COURSE 
เชื่อมต่อผ่าน view ในฐานข้อมูลของ กบ. 

7.  COURSE_NAME ชื่อวิชา VARCHAR2(250) บัญชีการเงิน  BMS_EO.EO_VREG_COURSE 



 

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดห้องเรียนอัตโนมัติ ด้วยระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส ์
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

เชื่อมต่อผ่าน view ในฐานข้อมูลของ กบ. 

8.  COURSE_TYPE ประเภทวิชา VARCHAR2(1) 0 0 ปกต ิ
1 workshop 

 

9.  COURSE_GROUP กลุ่มวิชา VARCHAR2(3) A1   

10.  STUDY_TYPE ประเภทการเรียน VARCHAR2(1) 0 0 ปกติ (จ-ศ) 
1 พิเศษ (จ-ศ) 
2 พิเศษ (ส-อา) 

 

11.  QUANTITY จ านวนคนเรียน NUMBER(5) 35   

12.  CREATE_TIME วันเดือนปี ที่สร้าง record DATE 05-JUL-13  DATA_DEFAULT จะเป็น SYSDATE  
มีเรียกใช้ SQLInsertValue 

13.  CREATE_USER User ที่สร้าง record VARCHAR2(30) pinya.k  เอามาจาก user ที่ login 
มีเรียกใช้ SQLInsertValue 

14.  CREATE_BIN โปรแรมที่สร้าง record VARCHAR2(100) LbAs001  มีเรียกใช้ SQLInsertValue 

15.  LAST_UPD_TIME วันเดือนปี ล่าสุดที่ปรับปรุง record DATE 05-JUL-13  DATA_DEFAULT จะเป็น SYSDATE  
มีเรียกใช้ SQLInsertValue 

16.  LAST_UPD_USER User ล่าสุดที่ปรับปรุง record VARCHAR2(30) pinya.k  เอามาจาก user ที่ login 

17.  LAST_UPD_BIN โปรแกรม ล่าสุดที่ปรับปรุง record VARCHAR2(100) LbAs001  มีเรียกใช้ SQLInsertValue 

 



 

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดห้องเรียนอัตโนมัติ ด้วยระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส ์
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EO_BOOKING_PROFESSIONAL 

ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

1.  BOOKING_PROFESSIONAL_ID รหัส NUMBER(10) 158   

2.  BOOK_ID รหัสจอง NUMBER(10) 5840  BMS_EO.EO_BOOKING_MAIN 

3.  ACADEMIC_YEAR ปีการศึกษา VARCHAR2(4) 2554  BMS_EO.EO_ACTIVE_ACADEMIC 

4.  ACADEMIC_SEMESTER ภาคการศึกษา VARCHAR2(1) 1 1 ภาค1 
2 ภาค2 
3 ภาค3 

BMS_EO.EO_SEMESTER 

5.  PROFESSIONAL_ID รหัสอาจารย์ VARCHAR2(15) 00000123  MEISPSN.tperson 

6.  PROFESSIONAL_NAME ชื่ออาจารย์ผู้สอน VARCHAR2(250) นางสมศรี ดีเด่น  MEISPSN.Tperson  
PF.NAME||P.FNAME||' '||P.LNAME 
FROM TPERSON P, TPREFIX PF, TLINE L 
WHERE L.QATYPE = 'ก' 

7.  CREATE_TIME วันเดือนปี ที่สร้าง record DATE 05-JUL-13  DATA_DEFAULT จะเป็น SYSDATE  
มีเรียกใช้ SQLInsertValue 

8.  CREATE_USER User ที่สร้าง record VARCHAR2(30) pinya.k  เอามาจาก user ที่ login 
มีเรียกใช้ SQLInsertValue 

9.  CREATE_BIN โปรแรมที่สร้าง record VARCHAR2(100) LbAs001  มีเรียกใช้ SQLInsertValue 

10.  LAST_UPD_TIME วันเดือนปี ล่าสุดที่ปรับปรุง record DATE 05-JUL-13  DATA_DEFAULT จะเป็น SYSDATE  



 

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดห้องเรียนอัตโนมัติ ด้วยระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส ์
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

มีเรียกใช้ SQLInsertValue 

11.  LAST_UPD_USER User ล่าสุดที่ปรับปรุง record VARCHAR2(30) pinya.k  เอามาจาก user ที่ login 

12.  LAST_UPD_BIN โปรแกรม ล่าสุดที่ปรับปรุง record VARCHAR2(100) LbAs001  มีเรียกใช้ SQLInsertValue 

 
  



 

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดห้องเรียนอัตโนมัติ ด้วยระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส ์
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ตารางท่ีสร้างเพิ่มที่ ERS 
EO_SYS_TIMESLOT 

 
 
 
 
 

 
EO_SYS_TIMEWEEK 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

No. COLUMN_NAME DATA_TYPE NULLABLE DATA_DEFAULT COLUMN_ID 
1.  TIMESLOT NUMBER(5,0) No  1 

2.  TIMEOF VARCHAR2(5 BYTE) No  2 
3.  ERS_TIME VARCHAR2(4 BYTE) Yes  3 

No. COLUMN_NAME DATA_TYPE NULLABLE DATA_DEFAULT COLUMN_ID 
1.  WEEKDAY NUMBER(1,0) No  1 

2.  WEEKCALL VARCHAR2(3 BYTE) No  2 

3.  WEEKCALLABB VARCHAR2(2 BYTE) No  3 
4.  WEEKCALLLONG VARCHAR2(10 BYTE) No  4 

5.  WEEKCALLTHAI VARCHAR2(3 BYTE) No  5 

6.  F_DATE VARCHAR2(20 BYTE) Yes  6 



 

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดห้องเรียนอัตโนมัติ ด้วยระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส ์
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ข้อมูลที่ต้องมีจาก REG 
ข้อมูลการจองหลัก 

ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

1.  xxxxxxx รหัสรายการ  115  เป็นรหัสรายการที่เป็น Primary 
Key  
เพ่ือน าไปใช้เชื่อมโยงกับตารางอื่น 

2.  BOOK_PERSON_ID เลขบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ดูแล
รายวิชา 

VARCHAR2(15) 00001125xxxxx   

3.  BOOK_TEL เบอร์โทรศัพท ์ VARCHAR2(20) 3793   

4.  F_DATE วันเรียน VARCHAR2(100) 12,14,22,24,32,34 
,42,44,52,54,62,64 

11 สัปดาห์ที่1 วันอาทิตย์ 
12 สัปดาห์ที่1 วันจันทร์ 
13 สัปดาห์ที่1 วันอังคาร 
14 สัปดาห์ที่1 วันพุธ 
15 สั ป ด า ห์ ที่ 1  วั น
พฤหัสบดี 
16 สัปดาห์ที่1 วันศุกร์ 
17 สัปดาห์ที่1 วันเสาร์ 
21 สัปดาห์ที่2 วันอาทิตย์ 
22 สัปดาห์ที่2 วันจันทร์ 

 



 

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดห้องเรียนอัตโนมัติ ด้วยระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส ์
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

23 สัปดาห์ที่2 วันอังคาร 
24 สัปดาห์ที่2 วันพุธ 
25 สั ป ด า ห์ ที่ 2  วั น
พฤหัสบดี 
26 สัปดาห์ที่2 วันศุกร์ 
27 สัปดาห์ที่2 วันเสาร์ 
31 สัปดาห์ที่3 วันอาทิตย์ 
32 สัปดาห์ที่3 วันจันทร์ 
33 สัปดาห์ที่3 วันอังคาร 
34 สัปดาห์ที่3 วันพุธ 
35 สั ป ด า ห์ ที่ 3  วั น
พฤหัสบดี 
36 สัปดาห์ที่3 วันศุกร์ 
37 สัปดาห์ที่3 วันเสาร์ 
41 สัปดาห์ที่4 วันอาทิตย์ 
42 สัปดาห์ที่4 วันจันทร์ 
43 สัปดาห์ที่4 วันอังคาร 
44 สัปดาห์ที่4 วันพุธ 



 

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดห้องเรียนอัตโนมัติ ด้วยระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส ์
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

45 สั ป ด า ห์ ที่ 4  วั น
พฤหัสบดี 
46 สัปดาห์ที่4 วันศุกร์ 
47 สัปดาห์ที่4 วันเสาร์ 
51 สัปดาห์ที่5 วันอาทิตย์ 
52 สัปดาห์ที่5 วันจันทร์ 
53 สัปดาห์ที่5 วันอังคาร 
54 สัปดาห์ที่5 วันพุธ 
55 สั ป ด า ห์ ที่ 5  วั น
พฤหัสบดี 
56 สัปดาห์ที่5 วันศุกร์ 
57 สัปดาห์ที่5 วันเสาร์ 
61 สัปดาห์ที่6 วันอาทิตย์ 
62 สัปดาห์ที่6 วันจันทร์ 
63 สัปดาห์ที่6 วันอังคาร 
64 สัปดาห์ที่6 วันพุธ 
65 สั ป ด า ห์ ที่ 6  วั น
พฤหัสบดี 



 

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดห้องเรียนอัตโนมัติ ด้วยระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส ์
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

66 สัปดาห์ที่6 วันศุกร์ 
67 สัปดาห์ที่6 วันเสาร์ 

5.  BOOK_ST_DATE วันที่เรียนเริ่มต้น VARCHAR2(8) 25560615   

6.  BOOK_TO_DATE วันที่เรียนสิ้นสุด VARCHAR2(8) 25560620   
7.  BOOK_ST_TIME เวลาเรียนเริ่มต้น VARCHAR2(4) 0901   

8.  BOOK_TO_TIME เวลาเรียนสิ้นสุด VARCHAR2(4) 1800   
9.  BOOK_QUANTITY จ านวนคน NUMBER(10) 35   

10.  BOOK_REMARK หมายเหตุ VARCHAR2(500) มีนักศึกษาต่างชาติ เรียน
ด้วย 

  

 
ข้อมูลรายวิชา 

ใน 1 รายการจอง อาจจะมีมากกว่า 1 วิชาได้ 

ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 
1.  xxxxxxx รหัสรายการ  115  เป็นรหัสที่มาจากข้อมูลหลักเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล 

2.  ACADEMIC_YEAR ปีการศึกษา VARCHAR2(4) 2554   

3.  ACADEMIC_SEMESTER ภาคการศึกษา VARCHAR2(1) 1 1 ภาค1 
2 ภาค2 
3 ภาค3 
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

4.  COURSE_ID รหัสของวิชา NUMBER(10) 5410920   
5.  COURSE_CODE Code วิชา VARCHAR2(15) BA530   

6.  COURSE_NAME ชื่อวิชา VARCHAR2(250) บัญชีการเงิน   

7.  COURSE_TYPE ประเภทวิชา VARCHAR2(1) 0 0 ปกต ิ
1 workshop 

 

8.  COURSE_GROUP กลุ่มวิชา VARCHAR2(3) A1   
9.  STUDY_TYPE ประเภทการเรียน VARCHAR2(1) 0 0 ปกติ (จ-ศ) 

1 พิเศษ (จ-ศ) 
2 พิเศษ (ส-อา) 

 

 
ข้อมลูอาจารย์ผู้สอน 

ใน 1 รายการจอง อาจจะมีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1 ท่านได้ 

ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 
1.  xxxxxxx รหัสรายการ  115  เป็นรหัสที่มาจากข้อมูลหลักเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล 

2.  PROFESSIONAL_ID เลขบัตรประจ าตัวประชาชนอาจารย์ผู้สอน VARCHAR2(15) 00000123xxxxx   
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ภาคผนวก ค ข้อมูลการทดสอบเงื่อนไข 

วิชาเรียนร่วม 

NO CLASSID รหัสวิชา รายวิชา วัน ช่วงวันท่ีจอง เวลา กลุ่มวิชา 
จ านวน
ผู้เรียน 

ผู้ขอใช้ ช่ือผู้ดูแล(กบ.) เบอร์ติดต่อ หน่วยงาน 

2 225141 BA6400 FINANCIAL MANAGEMENT จ. 02/06/2557 - 20/07/2557 09.00-15.55 ENG1 9 น.ส.สุโศภิษฐ์ ไวศยกุล สุโศภิษฐ์ พรพันธ์วัชรเดช 27373938 คณะบริหารธุรกิจ 

3 225841 BA7230 การบริหารการค้าปลีก จ. 02/06/2557 - 20/07/2557 09.00-15.55 R1 17 นางสิริกุล ศรีส าราญ สิริกุล ศรีส าราญ 27273936 คณะบริหารธุรกิจ 

4 225843 BA7470 การวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุน จ. 02/06/2557 - 20/07/2557 09.00-15.55 R1 35 นางสิริกุล ศรีส าราญ สิริกุล ศรีส าราญ 27273936 คณะบริหารธุรกิจ 

             

วิชา ข้อมูล น าเข้า         

วิชาหลัก / /         

วิชาร่วม / /         

 

NO CLASSID รหัสวิชา รายวิชา วัน ช่วงวันท่ีจอง เวลา 
กลุ่ม
วิชา 

จ านวน
ผู้เรียน 

ผู้ขอใช้ ช่ือผู้ดูแล(กบ.) เบอร์ติดต่อ หน่วยงาน 

87 225401 LM8804 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์ (การบริหารโครงการ) ส. 31/05/2557 - 20/07/2557 
09.00-
15.55 

B1 33 นายสรายุทธ อินทร์อ่ า สรายุทธ อินทร์อ่ า 27273039 คณะสถิติประยุกต์ 

90 225678 CI4003 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ส. 31/05/2557 - 20/07/2557 
09.00-
15.55 

B2 0 นายสรายุทธ อินทร์อ่ า สรายุทธ อินทร์อ่ า 27273039 คณะสถิติประยุกต์ 

             

วิชา ข้อมูล น าเข้า         

วิชาหลัก / /         

วิชาร่วม x /         
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NO CLASSID รหัสวิชา รายวิชา วัน ช่วงวันท่ีจอง เวลา 
กลุ่ม
วิชา 

จ านวน
ผู้เรียน 

ผู้ขอใช้ ช่ือผู้ดูแล(กบ.) เบอร์ติดต่อ หน่วยงาน 

44 221317 BA6200 การบริหารการตลาด 
พฤ., 
อ. 

02/06/2557 - 20/07/2557 18.30-21.25 Y1 38 น.ส.สมศรี ผลพานิชเจริญ สมศรี ผลพานิชเจริญ 27273934 คณะบริหารธุรกิจ 

45 224100 BA8000 นโยบายธุรกิจและการจัดการกลยุทธ์ 
พฤ., 
อ. 

02/06/2557 - 20/07/2557 18.30-21.25 Y1 30 น.ส.สมศรี ผลพานิชเจริญ สมศรี ผลพานิชเจริญ 27273934 คณะบริหารธุรกิจ 

             

มีเรียนมากกว่า 1 วัน         

วิชา ข้อมูล น าเข้า         

วิชาหลัก / /         

วิชาร่วม / /         

 

NO CLASSID รหัสวิชา รายวิชา วัน ช่วงวันท่ีจอง เวลา 
กลุ่ม
วิชา 

จ านวน
ผู้เรียน 

ผู้ขอใช้ ช่ือผู้ดูแล(กบ.) เบอร์ติดต่อ หน่วยงาน 

63 225832 AS4003 ภาษาอังกฤษส าหรับสถิติประยุกต์ ส. 31/05/2557 - 20/07/2557 09.00-15.55 B1 0 นายสรายุทธ อินทร์อ่ า สรายุทธ อินทร์อ่ า 27273039 คณะสถิติประยุกต์ 

62 225383 AS4002 ฐานข้อมูลและการโปรแกรมเชิงสถิติ ส. 31/05/2557 - 20/07/2557 09.00-15.55 B1 11 นายสรายุทธ อินทร์อ่ า สรายุทธ อินทร์อ่ า 27273039 คณะสถิติประยุกต์ 

             

วิชา ข้อมูล น าเข้า         

วิชาหลัก x / ยกเว้นกรณีเดียวคือ จ านวนผู้เรียนรวมกับวิชาร่วมแล้ว ไม่เป็น 0    

วิชาร่วม / /         
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NO CLASSID รหัสวิชา รายวิชา วัน ช่วงวันท่ีจอง เวลา กลุ่มวิชา จ านวนผู้เรียน ผู้ขอใช้ ช่ือผู้ดูแล(กบ.) เบอร์ติดต่อ หน่วยงาน 

141 225824 TH8303 สัมมนานโยบาย การวางแผนและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการ อา. 02/06/2557 - 20/07/2557 09.00-15.55 D1 7   ไอริณรยา วัจนมงคลรัตน์ 27273683   

140 225902 PA8004 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ อา. 02/06/2557 - 20/07/2557 09.00-15.55 D1 8         

             

วิชา ข้อมูล น าเข้า         

วิชาหลัก x x         

วิชาร่วม x x         

 

NO CLASSID รหัสวิชา รายวิชา วัน ช่วงวันท่ีจอง เวลา กลุ่มวิชา จ านวนผู้เรียน ผู้ขอใช้ ช่ือผู้ดูแล(กบ.) เบอร์ติดต่อ หน่วยงาน 

21 225639 EPD6001 ไวยากรณ์ส าหรับการท างาน พ. 02/06/2557 - 20/07/2557 09.00-15.55 R1 6 นางร าพึง มณีขาว ร าพึง มณีขาว 27273139 คณะภาษาและการสื่อสาร 

28 225847 BA7270 การสื่อสารการตลาด พฤ. 02/06/2557 - 20/07/2557 09.00-15.55 R1 68 นางสิริกุล ศรีส าราญ สิริกุล ศรีส าราญ 27273936 คณะบริหารธุรกิจ 

เรียนคนละวันกัน         

วิชา ข้อมูล น าเข้า         

วิชาหลัก / /         

วิชาร่วม / /         

 

NO CLASSID รหัส
วิชา 

รายวิชา วัน ช่วงวันท่ีจอง เวลา กลุ่ม
วิชา 

จ านวน
ผู้เรียน 

ผู้ขอใช้ ช่ือผู้ดูแล(กบ.) เบอร์
ติดต่อ 

หน่วยงาน 

142 225726 AB8888 SELECTED TOPICS IN BUSINESS ADMINISTRATION(RESPONSIBLE 
MANAGEMENT) 

อา. 02/06/2557 - 
20/07/2557 

09.00-
15.55 

INT1 0 น.ส.อินทิรา เจษฎา
พิทักษ์ 

อินทิรา เจษฎา
พิทักษ์ 

27273937 คณะ
บริหารธุรกิจ 

143 225698 LD7062 ปัญหากฎหมายมหาชนข้ันสูง อา. 02/06/2557 - 
20/07/2557 

09.00-
15.55 

LDR03 7 นายถนัดเกียรติ โรหิต
เสถียร 

ถนัดเกียรติ โรหิต
เสถียร 

27273772 คณะนิติศาสตร์ 
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วิชา ข้อมูล น าเข้า 
        

วิชาหลัก x x 
        

วิชาร่วม x x 
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ภาคผนวก ง คู่มือผู้ดูแลทรัพยากร (จัดห้องเรียน) 

 
 

ใช้ส าหรับ น าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน เพ่ือน าเข้าข้อมูลวิชาที่ลงทะเบียนแล้ว จากระบบทะเบียน
นักศึกษา มายังระบบจองทรัพยากกรฯ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 
หลังจากท่ีเข้าสู่ระบบ เลือกจองห้องเรียน เรียบร้อยแล้ว 

1. เลือกเมนู “น าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน”  

 
ภาพประกอบ 1 

 
2. เลือก ปี/ภาคการศึกษา ที่ต้องการน าข้อมูลเข้าเมื่อต้องการน าเข้าทั้งหมด  

หรือ ระบุรายวิชาที่ต้องการน าเข้า 
2.1 คลิกปุ่ม  เพ่ือไปยังหน้าค้นหา รายวิชา 
2.2 ระบุรหัสวิชา 

2.3 คลิกปุ่ม  
2.4 คลิกเลือก วิชาที่ต้องการ จะได้ผลลัพธ์วิชาที่ต้องการ (ภาพประกอบ 6) 

น าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน 
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ภาพประกอบ 2 

 

 
ภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 4 

 
ภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 6 

 

3. คลิกปุ่ม   

4. เลือก  เมื่อต้องการน าเข้าทุกวิชาในหน้าที่แสดงข้อมูล(ปัจจุบันแสดง 50 รายวิชา ต่อ 1 
หน้า) หรือเลือกเฉพาะวิชาที่ต้องการ (ภาพประกอบ 8)  

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลตามที่เลือกไว้ 
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ภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 8 
 

6. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการบันทึก 
 

 
ภาพประกอบ 9 
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ใช้ส าหรับแสดง รายงานการน าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน  ในรูแบบต่างๆ ที่เกี่ยวของกับการน าเข้า

ข้อมูลวิชาที่ลงทะเบียนแล้ว จากระบบทะเบียนนักศึกษา มายังระบบจองทรัพยากกรฯ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 

หลังจากท่ีเข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้ว เลือกจองห้องเรียน  
1. ส่วนของรายงานจองห้องเรียน เลือกเมนู “รายงานน าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน”  

 

 
ภาพประกอบ 10 

 

รายงาน 
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2. เลือก ปี/ภาคการศึกษา ที่ต้องการ หรือ ระบุรายวิชาที่ต้องการดูข้อมูล 
2.1 คลิกปุ่ม  เพ่ือไปยังหน้าค้นหา รายวิชา 
2.2 ระบุรหัสวิชา 

2.3 คลิกปุ่ม  
2.4 คลิกเลือก วิชาที่ต้องการ จะได้ผลลัพธ์วิชาที่ต้องการ (ภาพประกอบ 14) 

3. เลือกรายงานที่ต้องการ 
o รายงานกลุ่มวิชาที่ข้อมูลครบถ้วน(น าเข้าแล้ว) 
o รายงานกลุ่มวิชาที่น าเข้าไม่ได้(ข้อมูลไม่ครบ) 
o รายงานกลุ่มวิชาที่ข้อมูลครบถ้วน(ทั้งหมด) 
o รายงานกลุ่มวิชาที่ข้อมูล วัน เวลา ไม่ครบถ้วน 
o รายงานกลุ่มวิชาที่ข้อมูลครบถ้วน(ยังไม่ได้น าเข้า) 
o รายงานกลุ่มวิชาที่เปิดลงทะเบียน(ทัง้หมด) 

 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือแสดงข้อมูล 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ 
 

 
ภาพประกอบ 11 
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ภาพประกอบ 12 

 

 
ภาพประกอบ 13 
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ภาพประกอบ 14 

 
  



 

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดห้องเรียนอัตโนมัติ ด้วยระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

75 

ภาคผนวก จ คู่มือผู้ใช้งาน (ผู้ดูแลรายวิชา) 

 
 
 
 ใช้ส าหรับ เพิ่มอาจารย์ผู้สอน เพ่ือเพ่ิมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ลงทะเบียนที่น าเข้าจากระบบทะเบียน
การศึกษา มายังระบบจองทรัพยากกรฯ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  

หลังจากท่ีเข้าสู่ระบบ เลือกจองห้องเรียน เรียบร้อยแล้ว 
1. เลือกเมนู “เพิ่มอาจารย์ผู้สอน”  

ภาพประกอบ 1 
 
2. เลือก ปี/ภาคการศึกษา ที่ต้องการ  

หรือ ระบุรายวิชาที่ต้องการน าเข้า 
2.1 คลิกปุ่ม  เพ่ือไปยังหน้าค้นหา รายวิชา 
2.2 ระบุรหัสวิชา 

2.3 คลิกปุ่ม  
2.4 คลิกเลือก วิชา ที่ต้องการ จะได้วิชาที่ต้องการ (ภาพประกอบ 4) 

เพิ่มอาจารย์ผู้สอน 
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ภาพประกอบ 2 
 

 
ภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 4 

 
ภาพประกอบ 5 

 

3. คลิกปุ่ม   
4. คลิกเลือกท่ีรหัสวิชา  เพ่ือให้แสดงรายละเอียด 

 

 
ภาพประกอบ 6 
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5. คลิก   

 
ภาพประกอบ 7 

6. คลิก   
7. คลิกปุ่ม  เพ่ือไปยังหน้าค้นหา รายชื่ออาจารย์ 
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ภาพประกอบ 8 

8. ระบุ เลขประจ าตัว หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล  เพ่ือค้นหา 

9. คลิกปุ่ม  
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ภาพประกอบ 9 

10. เลือกชื่อจากผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา 

 
ภาพประกอบ 10 
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11. คลิกปุ่ม   

 
ภาพประกอบ 11 

 

12. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการบันทึก 

 
ภาพประกอบ 12 
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13. คลิกปุ่ม  อีกครั้ง 

 
ภาพประกอบ 13 

14. คลิกปุ่ม  เมื่อเพ่ิมอาจารย์ครบตามจ านวน จะปรากฏตามตัวอย่าง(ภาพประกอบ 15) 
 

 
ภาพประกอบ 14 
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ภาพประกอบ 15 

 
เงื่อนไขการบันทึก 
1. ให้เพ่ิมอาจารย์ผู้สอนได้เฉพาะวิชาที่น าเข้ามาจากระบบทะเบียนการศึกษาเท่านั้น  
2. วิชาที่สามารถท ารายการบันทึกได้ต้องผ่านการจัดห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว 
3. ระบบจะบันทึกข้อมูลอาจารย์ผู้สอนไว้ที่ระบบจองทรัพยากกรฯ เท่านั้น 
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ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ นามสกุล นายภิญโญ เกิดแก้ว 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2559 - 2561 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 พ.ศ. 2545-2548 
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 พ.ศ. 2550 – 2551 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 2549 – 2550 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
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