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ค าน า 

ด้วยทรัพยำกรต่ำง ๆ มีคุณค่ำและมูลค่ำ กำรใช้งำนให้เกิดประโยชน์ อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
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ขององค์กร สถำบันได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญนี้ จึงน ำไปสู่กำรน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำร
บริหำรจัดกำรและได้เปิดใช้งำนตั้งแต่ เมษำยน 2554 เป็นต้นมำ 

โดยเนื้อหำในเอกสำรฉบับนี้จะเน้นสำระค ำคัญในส่วนของกำรน ำเข้ำข้อมูลเพ่ือจัดห้องเรียน
อัตโนมัติ ที่อยู่ในส่วนของทรัพยำกรห้องเรียน โดยเริ่มตั้งแต่กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนเดิม กำร
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ระบบงำน สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำ ดูแล แก้ไขและบ ำรุงรักษำ ระบบงำนได้ 
อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว 

ในเอกสำรนี้มีเนื้อหำบำงอย่ำงไม่สำมำรถเปิดเผยเป็นสำธำรณะได้ แต่ทำงผู้ดูแลระบบด้วยกัน
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บทท่ี 1  

บทน า 

เนื้อหำในบทนี้เป็นกำรเกริ่นน ำ เพ่ือให้เข้ำใจถึงควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตกำรด ำเนินกำร และนิยำมศัพท์เฉพำะ ของเอกสำรฉบับนี้ 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญ และควำมจ ำเป็นในกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยปฏิบัติงำนของบุคลำกรสถำบัน เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและ
สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และบริกำรวิชำกำรของสถำบัน ให้ด ำเนินไปได้อย่ำง
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ สถำบันจึงได้มีด ำริให้ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งป็นหน่วยงำนหลักที่
ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่บุคลำกร และนักศึกษำของสถำบัน ด ำเนินกำรจัดหำและ
พัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรต่ำง ๆ ของสถำบัน ได้แก่ 
ทรัพยำกรห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ สนำมกีฬำ และยำนพำหนะ เนื่องจำก
สถำบันได้ตระหนักถึงปัญหำและข้อขัดข้องต่ำง ๆ ที่พบในวิธีกำรปฏิบัติงำนตำมระบบเดิม ซึ่ง
ให้บริกำรจองทรัพยำกรของสถำบันโดยใช้ระบบเอกสำรในกำรด ำเนินกำรและจัดเก็บข้อมูลประกอบ
กับทรัพยำกรของสถำบันในระยะที่ผ่ำนมำ มีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม หำกยังคง
ให้ท ำงำนโดยใช้ระบบเอกสำร จะท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรท ำงำน ไม่มีควำมรวดเร็ว อีกทั้งกำร
ตรวจสอบข้อมูลจำกเอกสำรต้องใช้ระยะเวลำในกำรค้นหำ 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกรของสถำบัน ส ำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้จัดหำและพัฒนำระบบกำรจองทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมำใช้งำน
ในปี พ.ศ. 2554 เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่บุคลำกร และนักศึกษำของสถำบันในกำรขอใช้
ทรัพยำกรของสถำบันให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำมภำยหลังจำกที่มีกำรใช้
งำนระบบดังกล่ำวมำเป็นช่วงระยะเวลำหนึ่งแล้ว พบว่ำกำรจัดสรรกำรใช้ทรัพยำกรห้องเรียนในแต่ละ
รำยวิชำของแต่ละภำคกำรศึกษำ ยังไม่ค่อยเหมำะสมเท่ำที่ควร ส ำนักจึงได้ท ำกำรปรับปรุงระบบงำน
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยให้สำมำรถน ำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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ด้วยกำรเชื่อมต่อข้อมูลกำรกำรลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัด
ห้องเรียน เพ่ือให้กำรใช้ห้องเรียนเหมำะสมกับจ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนในแต่ละรำยวิชำ 
นอกจำกนี้ยังได้มีกำรปรับปรุงกำรเชื่อมต่อข้อมูลกำรลงทะเบียนเรียนจำกระบบทะเบียนมำใช้ในกำร
จัดห้องเรียนโดยอตัโนมัติผ่ำนระบบจองทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ดูแลระบบงำนจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีเอกสำร ขั้นตอนหรือกระบวนกำรของระบบงำน
ในส่วนของกำรจองทรัพยำกรของสถำบัน โดยจัดท ำเป็นคู่มือปฏิบัติงำน: กำรจัดห้องเรียนอัตโนมัติ
ด้วยระบบจองทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้อ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำน ท ำให้กำรท ำงำนมีควำม
รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น เมื่อมีกำรทบทวน ปรับปรุง ตรวจสอบระบบงำน และผู้ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย 
สำมำรถน ำไปใช้อ้ำงอิงให้กำรปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำน ของผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขระบบงำนในอนำคตได้ 

2. เพ่ือป้องกันหรือลดข้อผิดพลำดที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน อันเกิดจำกข้อมูลชุดเดียวกันที่มำ
จำกหลำยแหล่ง 

3. เพ่ือเป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของโปรแกรมกำรจัดห้องเรียนอัติโนมัติ  
แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบงำน 

 

1.3 ขอบเขต 

ขอบเขตด ำเนินกำรของคู่มือฉบับนี้จะอ้ำงอิงถึงกระบวนกำรและโปรแกรมจัดห้องเรียน
อัตโนมัติ ซึ่งอยู่ภำยในระบบสำรสนเทศหลัก คือ ระบบจองทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) โดยจะ
ไม่สำมำรถเปิดเผย โครงสร้ำงกำรจัดเก็บข้อมูล โครงสร้ำงโปรแกรม และ Program source code ได้
ทั้งหมด อันเนื่องมำจำกควำมมั่นคง ปลอดภัยทำงด้ำนระบบสำรสนเทศ แต่จะมีเอกสำรอ้ำงอิงที่ไม่
เผยแพร่เป็นสำธำรณะให้กับผู้ปฏิบัติงำนแยกกออกไปใช้ประกอบกำรใช้งำน 

ขอบเขตกำรด ำเนินกำรจะเกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศหลัก ๆ ด้วยกัน 3 ระบบ คือ ระบบ
จองใช้ทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) ระบบบริกำรกำรศึกษำ (REG) และระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรบริหำร (MIS) โดยเน้นที่กำรพัฒนำระบบงำนเป็นหลัก เพ่ือกำรทบทวน ปรับปรุง ตรวจสอบ 
ระบบงำน และให้ผู้ ร่วมปฏิบัติงำนที่ ได้รับมอบหมำยได้ใช้ ปฏิบัติงำนไปในทิศทำงเดียวกัน  
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โดยได้เริ่มตั้งแต่กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์หำสำเหตุ แนวทำงในกำรแก้ไข 
หรือออกแบบใหม่ เพ่ือปรับปรุง พัฒนำให้มีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้นตลอถึงขั้นตอนกำรติดตั้งให้ผู้ใช้งำน
ได้ใช้จริง 

 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ  

ค ำศัพท์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในเอกสำรฉบับนี้  ได้ถูกเก็บรวบรวมและใช้อ้ำงอิง เพ่ือให้เข้ำใจใน
ควำมหมำยเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 

 
สถาบัน หมำยถึง สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
ส านัก หมำยถึง สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
คณะ/ส านัก หมำยถึง หน่วยงำน ในระดับ คณะ ส ำนัก วิทยำลัย ภำยใต้

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
กองบริการฯ หมำยถึง กองบริกำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
กลุ่มงานโสตฯ หมำยถึง กลุ่มงำนโสตทัศนูปกรณ์ กองกลำง ส ำนักงำน

อธิกำรบดี 
ผู้ดูแลระบบ หมำยถึง ผู้ดูแลระบบจองทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ดูแลทรัพยากร หมำยถึง ผู้ดูแล บริหำร จัดกำรทรัพยำกรต่ำง ๆ ภำยในระบบ

จองทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์เช่น ห้องเรียน ห้อง
ประชุม เป็นต้น 

ผู้ใช้งาน หมำยถึง นักศึกษำและบุคลำกร ที่มีสิทธิ์ใช้งำนระบบจอง
ทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบจองฯ หมำยถึง ระบบจองใช้ทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) 
ระบบทะเบียนฯ หมำยถึง ระบบบริกำรกำรศึกษำ (REG) 
ระบบ MIS หมำยถึง ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (MIS) 
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บทท่ี 2  

บทบาท โครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1 ประวัติความเป็นมา 

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีชื่อเดิมว่ำ “ศูนย์การศึกษาระบบสารสนเทศ” ไดก้่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2527  โดยควำมร่วมมือของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ กับ บริษัท 
ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงคอมพิวเตอร์ทั้งในภำครัฐและ
ภำคเอกชน  

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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สารสนเทศเพ่ือการบริหารมาอยู่ในความรับผิดชอบของส 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 าเนินงานเป็นไปด้วยความสอดคล้องกับ 
สภาพการณ์ปัจจุบัน ส านักจึงปรับโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงานเพ่ือให้การ
บริหารงานมีความชัดเจน และสามารถตอบสนองการบริการด้านเทคโนโลยี แก่สถาบัน ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยจัดแบ่งโครงสร้างออกเป็นดังนี้ 

1. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้านการด าเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน ดูแล พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงาน โดย
แบ่งตามลักษณะงานเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มงานพัฒนาระบบสำรสนเทศ 
กลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ 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 

ที่มา : ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (2560) 
 

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 
มุ่งเน้นประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 5 ด้ำน (5S) 
Service-mindedness หมำยถึง กำรบริกำรด้วยใจ 
Smartness  หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง และมีควำมรู้จริง 
Smoothness  หมำยถึง ควำมรำบรื่น ไม่ติดขัดในกำรด ำเนินงำน 
Securement  หมำยถึง ควำมมั่นคงปลอดภัย 
Speediness  หมำยถึง ควำมรวดเร็วทันต่อควำมต้องกำรใช้งำน 
 

การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ  

ISO9001:2015 จำกบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหำคม 2559 จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งมีขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรอง 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.” 

 
ที่มา : ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (2560) 
 

2.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

กำรจัดแบ่งหน่วยงำนส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.1 แผนภูมิโครงสร้ำงของส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ที่มา : ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำตร์ (2562) 
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ภาพที่ 2.2 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ที่มา : ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำตร์ (2562) 
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ภาพที่ 2.3 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนและอัตรำก ำลังส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ที่มา : ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำตร์ (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  

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดแบ่งโครงสร้ำงออกเป็น ดังนี้  
 
1. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนที่ปฏิบัติงานด้านการด าเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี 

สารสนเทศของสถาบัน ดูแล  พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงาน โดย
แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้ 

1.1 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีขอบเขตภาระงานดังนี้ 
- งำนระบบเครือข่ำย อินเทอร์เน็ต และระบบควำมปลอดภัย  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 

- งำนสนับสนุนระบบสำรสนเทศ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ Data Center & 
Co-Location   Storage & Backup   Database Management ฯลฯ 
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1.2 กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ มีขอบเขตภาระงานดังนี้ 
- งำนวิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบงำน ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ

ระบบบริกำรกำรศึกษำ ระบบกำรเงินกำรคลังและพัสดุ  ระบบบุคลำกร ระบบส ำนักงำน ระบบกำร
เรียนกำรสอน ฯลฯ 

- งำนสนับสนุนระบบงำนอ่ืน  ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ  ระบบสำรสนเทศเพ่ือ
ผู้บริหำร ระบบสำรสนเทศด้ำนประกันคุณภำพ ระบบงำนสนับสนุนงำนบริกำรของส ำนัก ฯลฯ 

- งำนสนับสนุนสถำปัตยกรรมเชิงบริกำรและสถำปัตยกรรมหลำยล ำดับชั้น 
1.3 กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์  มีขอบเขตภาระงานดังนี้ 

- งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ  ห้องปฏิบัติกำร
ทั่วไปห้องปฏิบัติกำรกำรเรียนกำรสอน  กำรพิมพ์ผ่ำนระบบโควตำ  กำรจัดหำและบริหำรจัดกำร
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ ฯลฯ 

- งำน Helpdesk  ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรรับแจ้งปัญหำและให้
ค ำแนะน ำเบื้องต้นทำงด้ำนไอที  กำรแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนไอที ฯลฯ 

- งำนบริกำรติดตั้ง บริกำร และบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์ ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรติดตั้ง Hardware/Software ในห้องเรียนและหน่วยงำนต่ำง ๆ กำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ กำรติดตั้งสำยเครือข่ำย ฯลฯ 

1.4 กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีขอบเขตภาระงานดังนี้ 
- งำนวิเครำะห์ธุรกิจและกำรจัดกำรโครงกำร 
- งำนสนับสนุนเว็บและโมบำยแอพพลิเคชั่น 
- งำนให้บริกำรสนับสนุนเว็บไซต์ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ Web Hosting  

ระบบกำรสอบทำงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกำรเรียนกำรสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
 

2. ส านักงานเลขานุการ เป็นส่วนที่ปฏิบัติงำนสนับสนุนสำยงำนบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงำน ดังนี้ 

2.1 กลุ่มงานบริหารและธุรการ  มีขอบเขตภาระงานดังนี้  
- งำนธุรกำร ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรรับ-ส่งหนังสือ กำรจัดเก็บเอกสำร 

กำรประชุม กำรดูแลอำคำรสถำนที่  ฯลฯ 
- งำนบุคคล  ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรจัดท ำทะเบียนประวัติและ

สวัสดิกำร กำรพัฒนำบุคลำกร กำรจัดผู้ปฏิบัติงำนล่วงเวลำและเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน กำรลำประเภท
ต่ำง ๆ กำรประเมินผลประสิทธิภำพประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ 
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- งำนประชำสัมพันธ์ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรประสำนงำนกำรจัด
กิจกรรมของส ำนัก  กำรเผยแพร่กำรจัดกิจกรรมของส ำนัก  กำรจัดท ำเอกสำรเพื่อประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 

2.2 กลุ่มงานการเงินและพัสดุ  มีขอบเขตภาระงานดังนี้  
- งำนกำรเงิน  ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรจัดท ำงบประมำณ  กำรเบิกจ่ำย 

กำรรับเงิน  กำรท ำบัญชีเงินยืมทดรองรำชกำร  กำรบริกำรขอใช้สถำนที่และคิดค่ำใช้จ่ ำย 
(ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์) กำรจัดท ำสถิติและแผนงำนด้ำนกำรเงิน ฯลฯ 

- งำนพัสดุ  ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  กำรจัดท ำทะเบียน
ครุภัณฑ์และกำรยืม-คืน  กำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยใน ฯลฯ 

2.3 กลุ่มงานวางแผนและพัฒนา  มีขอบเขตภาระงานดังนี้ 
- งำนแผนงำนและประกันคุณภำพ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรจัดท ำแผน

ยุทธศำสตร์  กำรประเมินผลแผนและกำรด ำเนินงำนตำมแผน กำรประเมินตนเอง (ประเมินตนเอง/
กพร.) กำรประกันคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล  กำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร ฯลฯ 

- งำนบริหำรควำมเสี่ยง  ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรจัดท ำแผนบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรประเมินผลแผน ฯลฯ 
 
ที่มา : ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (2560) 
 
  



 

 

:: คู่มือปฏิบัติงำน : กำรจดักำรระบบจองทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนกิส์ 

14 

2.4 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร ในกลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ สังกัด
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ 

1. ร่วมเก็บรวบรวมควำมต้องกำร ทดสอบ ดูแล ปรับปรุง พัฒนำเพ่ิมเติม ระบบสำรสนเทศและ
ก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงระบบงำนในควำมรับผิดชอบปัจจุบัน 
1.1. ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ (QAIS) 
1.2. ระบบจองใช้ทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) 
1.3. ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัย (RMS) 
1.4. ระบบกำรเขียนวิทยำนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) 
1.5. ระบบบริหำรจัดกำรผู้ใช้งำน Office 365 (AMS) หรือ ระบบบริหำรจัดกำร NetID ของ

บุคลำกร นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ และผู้ใช้งำนภำยนอก (Guest) 
2. ร่วมเก็บรวบรวมควำมต้องกำร ทดสอบ ดูแล ปรับปรุง พัฒนำเพ่ิมเติม ระบบสำรสนเทศและ

ก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงระบบงำนในควำมรับผิดชอบที่ผ่ำนมำ 
2.1. ระบบ e-Learning (LMS) 
2.2. ระบบกำรสอบทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) 
2.3. ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) 
2.4. ระบบติดตำมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม (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. ร่วมเก็บรวบรวมควำมต้องกำร ทดสอบกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศทีอ่ยู่ระหว่ำงพัฒนำ 
3.1. ระบบ NIDA Mobile Application ระยะที่ 3 
3.2. ระบบบริหำรจัดกำรงำนกิจกรรม (NIDA Event) 
3.3. ระบบกำรจองทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (New ERS) 
3.4. ระบบบริหำรจัดกำรกำรประชุมทำงวิชำกำร (NIDA Conference) 
3.5. ระบบฐำนข้อมูล NIDA Career Service Center 
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ด้านการวางแผน 

1. วำงแผนกำรท ำงำนตำมล ำดับหรือควำมควำมส ำคัญของงำน เพ่ือให้เสร็จตำมก ำหนด 
2. จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย 

ด้านการประสานงาน 

1. ติดต่อประสำนงำนกับกลุ่มงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในส ำนัก และหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในสถำบันฯ
เพ่ือให้งำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ท ำงำนด้วยกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ติดต่อประสำนงำนกับบริษัทผู้พัฒนำระบบ เพ่ือจัดท ำระบบงำนหรือแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  
3. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกอ่ืนๆ ตำมภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย 

ด้านการบริการ 

1. ตอบปัญหำ ข้อสงสัย ชี้แจงรำยละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหำที่เกิดขึ้นกับกำรใช้งำน 
รวมถึงให้ค ำแนะน ำท่ีถูกต้องเหมำะสมแก่ผู้ใช้งำน  

2. อบรมกำรใช้งำนระบบงำนต่ำงๆ ให้กับผู้ใช้งำน 
3. บริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กำรท ำ กำรใช้งำน เช่น วิทยำนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (eThesis Clinic) 
4. ร่วมให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอก เช่น เป็นวิทยำกร และผู้ช่วยวิทยำกร 

ในกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่นักศึกษำ กศน. 

ด้านอ่ืนๆ 

1. กำรศึกษำระบบงำนต่ำง ๆ ตำมได้รับมอบหมำย เพ่ือให้ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ
ต่ำง ๆ โดยส ำนัก 

2. ร่วมเป็นกรรมกำรต่ำง ๆ ของสถำบันและของส ำนัก ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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บทท่ี 3  

หลักเกณฑ์และวิธกีารปฏิบัติงาน 

3.1 เปรียบเทียบขั้นตอนการขอใช้ห้องเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

3.1.1 ขั้นตอนการท างานแบบเก่า 
 เป็นขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบเดิมที่มีอยู่ก่อนกำรพัฒนำโปรแกรมใหม่ข้ึนมำ ซ่ึงจะแสดง
ขั้นตอนและผู้ที่เกี่ยวข้องดังภำพที่ 3.1

กระบวนกำรภำพรวมกำรท ำงำนแบบเก่ำ

กองบริกำรฯคณะ/หน่วยงำน กองกลำง

เร่ิมต ้น

ขอเปิดรำยวิชำ รับเร่ืองและเปิดรำยวิชำ

ประกำศเปิดรำยวิชำ

เปิดรับลงทะเบียน

ด ำเนินกำรจัดห้องเรียน

รำยงำนกำรจัดห้องเร ียน

รำยงำนผลกำรจัดห้องเรียน

สิ้นสุด

บันทึกรำยละเอียดวิชำ
และจองห้องเร ียน

 

ภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนกำรท ำงำนแบบเก่ำ  
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1. คณะ/ส ำนัก ด ำเนินกำรขอเปิดรำยวิชำไปยังกองบริกำรฯ  
2. กองบริกำรฯ รับเรื่องและประกำศเปิดรำยวิชำในภำคกำรศึกษำนั้นๆ  
3. กองบริกำรฯ เปิดรับลงทะเบียนตำมช่วงระยะเวลำกำรลงทะเบียน ให้นักศึกษำเข้ำ

ลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบบริกำรกำรศึกษำ (REG) 
4. คณะ/ส ำนัก บันทึกข้อมูลวิชำและขอจองห้องเรียนผ่ำนระบบจองใช้ทรัพยำกรทำง

อิเล็กทรอนิกส์ (ERS) (โดยประมำณกำรจ ำนวนผู้ลงทะเบียนส่งมำ  ยังไม่ทรำบจ ำนวนที่
แท้จริง) 

5. กองกลำง ด ำเนินกำรจัดห้องเรียนให้ตำมที่คณะ/ส ำนัก บันทึกเข้ำมำในระบบ (จำกกำร

ประมำณกำรผู้ลงทะเบียนเรียน) 
6. กองกลำง แจ้งผลกำรจัดห้องเรียนให้กับ คณะ/ส ำนักทรำบผล 
7. คณะ/ส ำนัก รับทรำบผลและแจ้งอำจำรย์ นักศึกษำ ให้ทรำบห้องท่ีใช้เรียน 

 
ข้อดี 

1. คณะ/ส ำนัก เข้ำใจขั้นตอนกำรท ำงำนเดิมดีแล้ว 
ข้อเสีย 

1. ไม่ทรำบจ ำนวนที่แท้จริงของนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชำนั้นๆ ก่อนขอห้องเรียน 
2. คณะส ำนักต้องท ำกำรส่งข้อมูล 2 ครั้ง คือ กองกลำง กลุ่มงำนอำคำร และกองบริกำร

กำรศึกษำ 
3. มีข้อมูลที่เข้ำมำในระบบมีควำมซ้ ำซ้อน ไม่ตรงกัน 
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3.1.2 ขั้นตอนการท างานแบบใหม่ 
 เป็นขั้นตอนกำรท ำงำนหลังจำกท่ีได้ท ำโปรแกรมใหม่ขึ้นมำแล้ว เพ่ือลดขั้นตอนบำงขั้นตอนลง 
และน ำเข้ำข้อมูลจำกระบบต้นทำงไปยังระบบปลำยทำงได้ โดยลดควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูลลงได้ดัง 
ภำพที่ 3.2 
 

กระบวนภำพรวมกำรท ำงำน

กองบริกำรฯคณะ/หน่วยงำน กองกลำง

เร่ิมต ้น

ขอเปิดรำยวิชำ รับเร่ืองและเปิดรำยวิชำ

ประกำศเปิดรำยวิชำ

เปิดรับลงทะเบียน

น ำเข้ำวิชำลงทะเบียน

ด ำเนินกำรจัดห้องเรียน

รำยงำนกำรจัดห้องเร ียน

รำยงำนผลกำรจัดห้องเรียน

สิ้นสุด

 

ภาพที่ 3.2 แสดงขั้นตอนกำรท ำงำนแบบใหม่ 

1. คณะ/ส ำนัก ด ำเนินกำรขอเปิดรำยวิชำไปยังกองบริกำรฯ  
2. กองบริกำรฯ รับเรื่องและประกำศเปิดรำยวิชำในภำคกำรศึกษำนั้นๆ  
3. กองบริกำรฯ เปิดรับลงทะเบียนตำมช่วงระยะเวลำกำรลงทะเบียน ให้นักศึกษำเข้ำ

ลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบบริกำรกำรศึกษำ (REG) 
4. กองกลำง ด ำเนินกำรน ำเข้ำรำยวิชำที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำกระบบบริกำร

กำรศึกษำ (REG) มำยังระบบจองใช้ทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) 
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5. กองกลำง ด ำเนินกำรจัดห้องเรียน ซึ่งได้จ ำนวนผู้เรียนเป็นจริงมำกท่ีสุดหลังจำกปิดรับ
ลงทะเบียน 

6. กองกลำง แจ้งผลกำรจัดห้องเรียนให้กับ คณะ/ส ำนักทรำบผล 
7. คณะ/ส ำนัก รับทรำบผลและยืนยันผลกำรจัดห้อง และแจ้งอำจำรย์ นักศึกษำ ให้ทรำบห้องที่

ใช้เรียน 
 
ข้อดี 

1. ทรำบจ ำนวนที่แท้จริงของนักนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชำนั้นๆ  ท ำให้สำมำรถจัดห้องได้
เหมำะสมกับจ ำนวนนักศึกษำ  

2. สำมำรถจัดกำรกำรใช้งำนทรัพยำกำรให้มีควำมคุ้มค่ำ 
3. ลดขั้นตอนในกำรท ำงำนของคณะ/ส ำนัก 

ข้อเสีย 
1. กำรจัดห้องบำงรำยวิชำอำจจะล่ำช้ำ ต้องรอจนกว่ำเสร็จสิ้นกำรลงทะเบียนก่อน จึงจะน ำ

ข้อมูลมำจัดห้องเรียนได้ และทรำบห้องที่ใช้เรียนได้ 
 

3.2 เงื่อนไขการท างานของโปรแกรม 

เป็นข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขกำรท ำงำนที่ก ำหนดขึ้น เพ่ือให้โปรแกรมสำมำรถท ำงำนได้ตรง
ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน โดยเงื่อนไขกำรท ำงำนของโปรแกรม ณ ปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ 

3.2.1 เงื่อนไขท่ัวไป 
1. เรียน วันที่ วัน เวลำ เดียว สำมำรถมี รหัสเปิดลงทะเบียน(classid) เดียวกันได้ เช่น 

วันที่เริ่ม-สิ้นสุด วัน เวลำ 

01/01/2557-30/06/2557 จ 08.00-12.00 

 
2. เรียน วันที่และเวลำ เดียวกัน แตว่ันต่ำงกัน สำมำรถม ีรหัสเปิดลงทะเบียน(classid)  เดียวกัน

ได้ 

วันที่เริ่ม-สิ้นสุด วัน เวลำ 

01/01/2557-30/06/2557 จ 08.00-12.00 

01/01/2557-30/06/2557 พ 08.00-12.00 

 



 

 

:: คู่มือปฏิบัติงำน : กำรจดักำรระบบจองทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนกิส์ 

20 

3. เรียน วันที่เดียวกัน วันและเวลำต่ำงกัน ไม่สำมำรถมี รหัสเปิดลงทะเบียน (classid) เดียวกัน
ได ้ต้องแยกกำรบันทึก เป็น 2 record เนื่องจำกตอนนี้  ERS ยังไม่รองรับเงื่อนไขแบบนี้ 

วันที่เริ่ม-สิ้นสุด วัน เวลำ 

01/01/2557-30/06/2557 จ 08.00-12.00 

01/01/2557-30/06/2557 พ 15.00-18.00 

 
4. วิชำที่มีกำรเรียนร่วมกัน ยังไมม่ีบันทึกใน REG ต้องส่งเป็นเอกสำรแจ้งมำให้ผู้ดูแลระบบเพื่อ 

ท ำแบบ manual update ใน ERS (ตอนนี้ตรวจสอบได้แล้ว จะมีรหัสเรียนร่วม รหัสเดียวกัน) 
5. กำรน ำเข้ำข้อมูลจะเอำมำเฉพำะข้อมูล class ที ่ยังไม่ปิด (class.classstatus <> ‘C’) ณ  วัน

เวลำที่น ำเข้ำข้อมูลมำที่ ERS  
6. วิชำที่ยังไม่มีอำจำรย์ผู้สอนจะน ำเข้ำข้อมูลมำจัดห้องก่อน แล้วให้เพ่ิมที่หลังได้ 
7. รำยวิชำที่ไม่มีผู้ดูแลรำยวิชำ จะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลมำยัง ERS ได้ 
8. รำยวิชำที่มีจ ำนวนผู้ลงทะเบียนเป็น 0 จะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลมำยัง ERS ได้ 
9. รำยวิชำที่น ำเข้ำจะเป็นรำยวิชำของ วิทยำเขตกรุงเทพ (CAMPUSID = 1) เท่ำนั้น 
10. รำยวิชำที่น ำเข้ำจะเป็นรำยวิชำที่ไม่ใช่ วิชำ Block Course เท่ำนั้น 
11. รำยวิชำที่น ำเข้ำจะเป็นรำยวิชำที่เป็นวิชำปกติ (COURSE.STUDYTYPE = 1 ) เท่ำนั้น 

1 : วิชำปกติ 
2 : วิชำกำรศึกษำตำมแนวแนะ 
3 : วิชำสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
4 : วิชำฝึกงำน 
5 : วิชำค้นคว้ำอิสระ 
6 : วิชำวิทยำนิพนธ์ 

12. ข้อมูลน ำเข้ำรำยวิชำที่ลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2556 ภำคกำรศึกษำที่ 2 ถึง ปัจจุบัน 
13. ข้อมูลผู้ดูแลรำยวิชำ แต่ละคนที ่ REG (มีเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนที่เชื่อมโยงถึงกัน) ต้อง

ตรงกับ ERS ที่เอำข้อมูลมำจำก MIS จึงจะน ำเข้ำข้อมูลรำยกำรนั้นได้ 
14. รหัสบุคลำกร (PERSONCODE) ที ่ERS ต้องมีเพียง 1 username เท่ำนั้น เพรำะถ้ำมีมำกกว่ำ 

1 ตอนที่ map เข้ำกับ class จะท ำให้ record เพ่ิมขึ้นมำเท่ำกับจ ำนวน username ที่ผูกติด
กับ PERSONCODE นั้น เช่น PERSONCODE = 1005 มีผูกกับ 5 Username ตอนที่ map 
เข้ำกับ class จะได้มำ 5 record ซึ่งไม่ถูกต้อง 

15. ข้อมูลชื่ออำจำรย์พิเศษ จำก REG น ำเข้ำมำเก็บไว้ที่ ERS แต่จะไม่มีรหัสบุคลำกร
(PROFRESSIONAL_ID หรือ PERSONCODE) ที่มำจำกระบบ MIS 
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16. วิชำที่น ำเข้ำมำใช้ได้ต้องมี วัน และเวลำเรียน ที ่ตำรำงวันเวลำเรียน (classtimetable)  
17. โปรแกรม “น าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน” (LbAs010) จะแปลงข้อมูลเวลำจำก REG มำยัง 

ERS ให้ ดังนี้ 
เวลำเรียนเริมต้น (TIMESLOTFROM) ส่วนที่เป็นนำที 

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

เวลำเรียนสิ้นสุด (TIMESLOTTO) ส่วนที่เป็นนำที 
- ถ้ำเป็น 55 ปรับเพิมชั่วโมง +1 เช่น 08.55 เป็น 09.00 
- ถ้ำเป็น 25 ปรับเป็น 30 เช่น 08.25 เป็น 08.30 

18. ข้อมูลบุคลำกร ที่ MIS ต้องมีสถำนะ “เป็นบุคลำกรปัจจุบัน” และต้องมีเพียง 1 รหัสบุคลำกร 
เช่น กรณีนี้ ข้อมูลต้องได้ 12 record แต่ที ่ระบบ MIS ข้อมูลของอำจำรย์ปกรณ์ ปรียำกร มี
รหัสบุคลำกร 2 รหัสและยังไม่ลำออกท้ัง 2 รหัส จึงท ำให้มี 15 record ซึ่งไม่ถูกต้อง 

19. กำรน ำเข้ำข้อมูล ณ ปัจจุบัน จ ำกัดไว้ 100 รำยกำร (CLASSID) ต่อครั้ง (สำมำรถน ำเข้ำกี่ครั้ง
ก็ได้ตำมควำมต้องกำร) เพ่ือให้กำรท ำงำนของระบบรำบรื่น ใช้หน่วยควำมจ ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

20. โปรแกรม “น ำเข้ำข้อมูลวิชำลงทะเบียน” (LbAs010) จะน ำเข้ำเฉพำะวิชำที่เป็นประเภทวิชำ
ปกติ (COURSE.STUDYTYPE1:วิชำปกติ 2:วิชำกำรศึกษำตำมแนวแนะ 3:วิชำสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำร 4:วิชำฝึกงำน 5:วิชำค้นคว้ำอิสระ 6:วิชำวิทยำนิพนธ์) 

 
3.2.2 วิชาเรียนร่วม (Co-Course) 

1. ถ้ำไม่มีวิชำเรียนร่วม ((classid = classidgroup) and count(classidgroup = 1)) และข้อมูล
ครบถ้วน ให้ insert แบบปกต ิได้ตำมล ำดับคือ 
1.1 Insert รำยกำรจองหลัก ที่ EO_BOOKING_MAIN 
1.2 Insert รำยกำรจองห้องเรียน ที่ EO_BOOKING_STUDY_ROOM 
1.3 Insert อำจำรย์ผู้สอน ที่ EO_BOOKING_PROFESSIONAL 

2. ถ้ำมีวิชำเรียนร่วม ให้ insert วิชำหลักท่ีข้อมูลครบถ้วน (รวมถึงกรณีท่ีวิชำหลักมีจ ำนวน
ผู้เรียนเป็น 0 แต่รวมกับวิชำเรียนร่วมแล้วมีจ ำนวนคนลงทะเบียนมำกกว่ำ 0 จึงให้ insert ได้) 
2.1 Insert รำยกำรจองหลัก ที่ EO_BOOKING_MAIN ใช้ค่ำผลรวมคนลงทะเบียนจำกทุกวิชำ

ไม่เป็น 0  
2.2 Insert รำยกำรจองห้องเรียน ที่ EO_BOOKING_STUDY_ROOM  
2.3 Insert อำจำรย์ผู้สอน ที่ EO_BOOKING_PROFESSIONAL 
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3. ช่วงวันที่เรียน วันเรียน เวลำเรียน ผู้ดูแลวิชำ จะยึดจำก วิชำหลัก เป็นหลักเพ่ือเอำมำบันทึก
จอง หมำยควำมว่ำ ทั้งวิชำหลัก และวิชำร่วม เมื่อน ำเข้ำแล้ว จะได้ช่วงวันที่เรียน วันเรียน 
เวลำเรียน และผู้ดูแล เป็นรำยกำรเดียวกัน 

*** วิชำที่ข้อมูลครบถ้วน : รหัสวิชำ รำยวิชำ วัน ช่วงวันที่จอง เวลำ จ ำนวนผู้เรียนไม่เป็น 0 ผู้ขอใช้ 
ชื่อผู้ดูแล (กบ.) เบอร์โทรศัพทต์ิดต่อ หน่วยงำน 
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บทท่ี 4  

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 ขั้นตอนกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนก ำหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบเพ่ือน ำเข้ำข้อมูลวิชำลงทะเบียนเ พ่ือจัดห้องเรียน
อัตโนมัติ และให้ทุกฝ่ำยประสำนควำมร่วมมือและทรำบกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในกำรจัด
ห้องเรียนโดยโปรแกรม สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงถูกต้องและรำบรื่น 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.  นัดประชุม เพ่ือด ำเนินกำร ดังนี้  

ก ำหนดวันสุดท้ำย ของกำรส่งวิชำที่เปิดในลงทะเบียน ในแต่ละภำค
กำรศึกษำ แจ้งให้คณะ/ส ำนัก ทรำบ 

ผู้ดูแลระบบ 
คณะ/ส ำนัก 
กลุ่มงำนโสตฯ 
กองบริกำรฯ 

ก ำหนดวันเริ่มต้น-สิ้นสุด กำรบันทึกข้อมูลเข้ำระบบลงทะเบียน
นักศึกษำ ในแต่ละภำคกำรศึกษำ 

ผู้ดูแลระบบ 
คณะ/ส ำนัก 
กลุ่มงำนโสตฯ 
กองบริกำรฯ 

ก ำหนดวันเริ่มต้น-สิ้นสุด น ำเข้ำข้อมูลวิชำลงทะเบียนจำกระบบ
ทะเบียนนักศึกษำ มำยังระบบจองห้องเรียน ในแต่ละภำคกำรศึกษำ 
(สำมำรถท ำได้หลำยรอบตำมควำมต้องกำร) 

ผู้ดูแลระบบ 
กลุ่มงำนโสตฯ 
กองบริกำรฯ 

ก ำหนดวันเริ่มต้น-สิ้นสุด จัดห้องเรียนอัตโนมัติ ในแต่ละภำคกำรศึกษำ 
(สำมำรถท ำได้หลำยรอบตำมควำมต้องกำร) 

ผู้ดูแลระบบ 
กลุ่มงำนโสตฯ 
กองบริกำรฯ 
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ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ก ำหนดวันแจ้งผลกำรจัดห้องเรียนให้คณะ/ส ำนักทรำบ ผู้ดูแลระบบ 

กลุ่มงำนโสตฯ 
กองบริกำรฯ 

2.  บันทึกข้อมูลวิชำเปิดลงทะเบียน ที่ระบบทะเบียนนักศึกษำ คณะ/ส ำนัก 
กองบริกำรฯ 

3.  ใช้โปรแกรม “น ำเข้ำข้อมูลวิชำลงทะเบียน” ทีร่ะบบจองห้องเรียน เพ่ือ
เตรียมจัดห้องเรียน (สำมำรถท ำได้หลำยรอบตำมควำมต้องกำร) 

ผู้ดูแลระบบ 
กลุ่มงำนโสตฯ 
 

4.  ใช้โปรแกรม “จัดห้องเรียน” ที่ระบบจองห้องเรียน เพ่ือจัดห้องเรียน
อัตโนมัติ (สำมำรถท ำได้หลำยรอบตำมควำมต้องกำร) 

ผู้ดูแลระบบ 
กลุ่มงำนโสตฯ 
 

5.  แจ้งผลกำรจัดห้องเรียนให้ คณะ/ส ำนัก ทรำบ กลุ่มงำนโสตฯ 

 

4.2 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

ตารางท่ี 4.2 แสดงสัญลักษณ์แผนผังกำรปฏิบัติงำน 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 เริ่มต้น/สิ้นสุด 

 
เอกสำร 

 
ด ำเนินกำร 

 
พิจำรณำ 

 

กำรแยก/กำรเชื่อม 

 จุดเชื่อมโยง 
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ภำพรวมกระบวนกำรท ำงำน

กองบริกำรฯคณะ/หน่วยงำน กองกลำง

เร่ิมต ้น

ขอเปิดรำยวิชำ รับเร่ืองและเปิดรำยวิชำ

ประกำศเปิดรำยวิชำ

เปิดรับลงทะเบียน

น ำเข้ำวิชำลงทะเบียน

ด ำเนินกำรจัดห้องเรียน

รำยงำนกำรจัดห้องเร ียน

รำยงำนผลกำรจัดห้องเรียน

สิ้นสุด

 

ภาพที่ 4.1 ภำพรวมกระบวนกำรท ำงำนของระบบ 
 
 จำก ภาพที่ 4.2 ภำพรวมกระบวนกำรท ำงำนของระบบ เริ่มจำกคณะแจ้งขอเปิดรำยวิชำที่
เปิดให้นักศึกษำลงทะเบียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ กองบริกำรฯ รับเรื่องและเปิดรำยวิชำต่ำง ๆ และ
ประกำศเปิดรำยวิชำในแต่ละภำคกำรศึกษำ จำกนั้นเปิดรับลงทะเบียน โดยนักศึกษำเข้ำมำลงทะเบียน
เรียนตำมวันเวลำที่ก ำหนด เมื่อเสร็จสิ้นกำรลงทะเบียนเรียนแล้ว เจ้ำหน้ำที่งำนโสตฯ ที่รับผิดชอบ
เรื่องกำรจัดห้องเรียนจะเข้ำมำในระบบ ERS เพ่ือน ำเข้ำวิชำของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ น ำมำด ำเนินกำร
จัดห้องเรียน เมื่อด ำเนินกำรจัดห้องเรียนเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งผลกำรจัดห้องเรียนให้แต่ละคณะ /
หน่วยงำนทรำบ ซึ่งผู้ดูแลรำยวิชำสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบผลกำรจัดห้องเรียนในรำยวิชำที่ตัวเอง
รบัผิดชอบและยืนยันกำรใช้ห้องได้ในระบบ ERS 
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กระบวนพัฒนำระบบ

ผู้ที่เก่ียวข้องขั้นตอน/กิจกรรม

เร่ิมต ้น

รวบรวมควำมต้องกำร

วิเครำะห์ควำมต้องกำร

ตรวจสอบควำมเป็นไปได ้

ออกแบบระบบ

น ำเสนอผลกำรออกแบบ

พัฒนำ/แก้ไข

ทดสอบระบบ

ด ำเนินกำรติดต ั้ง

ส่งมอบระบบงำน

สิ้นสุด

ท ำได้

ผ่ำน

ท ำไม่ได ้

ไม่ผ่ำน

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ผู้พัฒนำระบบ กล ุ่มงำนโสตฯ กองบริกำร

ผู้พัฒนำระบบ

ผู้พัฒนำระบบ กล ุ่มงำนโสตฯ กองบริกำร

ผู้พัฒนำระบบ

ผู้พัฒนำระบบ กล ุ่มงำนโสตฯ กองบริกำร

ผู้พัฒนำระบบ

ผู้พัฒนำระบบ กล ุ่มงำนโสตฯ กองบริกำร

ผู้พัฒนำระบบ

ผู้พัฒนำระบบ กล ุ่มงำนโสตฯ กองบริกำร

 

ภาพที่ 4.2 Flow แสดงกระบวนกำรพัฒนำระบบ 
ที่มา : ปรับปรุงจำก เอกสำร ISO 9001 : กระบวนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์. (2562)  
 

4.3 ค าอธิบาย Flow ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน 

จำก ภาพที่ 4.2 ได้อธิบำยกำรท ำงำนในแต่ละขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศนั้น ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องใช้ตัวอย่ำงเอกสำร ในส่วนของ ภำคผนวก ก ข และ ค อ้ำงอิง
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เพ่ิมเติม ซึ่งเป็นเอกสำรส่วนที่ไม่สำมำรถเปิดเผย หรือแสดงเป็นสำธำรณะได้ อันเนื่องมำจำกควำม
มั่นคงและปลอดภัยของระบบงำน 

4.3.1 รวบรวมความต้องการ 
เป็นกำรเก็บรวบรวมรำยละเอียดควำมต้องกำรต่ำง ๆ จำกผู้ใช้งำนทั้งจำกเอกสำร

ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง และกำรสอบถำมจำกผู้ใช้งำน เพ่ือน ำมำใช้ในขั้นตอนต่อไป และมีควำมจ ำเป็นอย่ำง
ยิ่งที่จะต้องจัดท ำและเก็บเอกสำรควำมต้องกำร เพ่ือใช้ในกำรตรวสอบกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำร
ที่เปลี่ยนไปตำมเวลำ สภำวะกำรท ำงำนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอำจจะต้องมีกำรจัดท ำเอกสำรบันทึก
กำรยืนยันควำมต้องกำรกับผู้ใช้ (Validate Result) ด้วย 

4.3.2 วิเคราะห์ความต้องการ 
ทักษะวิเครำะห์ควำมต้องกำรหลังจำกที่ได้เป็นเอกสำรควำมต้องกำรต่ำง ๆ แล้วมี

ควำมจ ำเป็นที่ผู้วิเครำะห์ระบบงำนจะต้องศึกษำรูปแบบระบบ เทคนิคทำงสำรสนเทศใหม่ ๆ อย่ำง
สม่ ำเสมอน ำมำใช้ในกำรวิเครำห์ควำมต้องกำร ซึ่งอำจจะแสดงในลักษณะแผ่นภำพ ตำรำง เพ่ือใช้ใน
กำรสื่อสำรกับผู้ใช้ให้เข้ำในภำพ บริบทควำมหมำยเดียวกัน โดยอำจจะต้องมีเอกสำรสรุปควำม
ต้องกำรของระบบ (Requirement Specification) เอกสำรกำรขอเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำร  
( Change Requirement Document) ประกอบด้วย 

4.3.3 ตรวจสอบความเป็นไปได้ 
เมื่อท ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรต่ำง ๆ แล้วและศึกษำควำมเป็นได้ในกำรจัดท ำ

ระบบ จำกทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่มี ไม่ว่ำจะเป็น ทรัพยำกรคน (ผู้พัฒนำระบบ) เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ที่มีอยู่ เพ่ือน ำเสนอควำมเป็นไปได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบกำรตัดสินใจ
ในกำรด ำเนินกำรต่อ หรือหยุดกำรพัฒนำ 

4.3.4 ออกแบบระบบ 
ด ำเนินกำรออกแบบระบบในส่วนต่ำง ๆ ทั้งส่วนของโปรแกรมและฐำนข้อมูล เพ่ือ

จัดเก็บข้อมูล เพ่ือน ำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องทรำบและยืนยันควำมต้องกำรควำมถูกต้อง โดยเอกสำรกำร
ออกแบบระบบงำน (Software Design) ซึ่งประกอบด้วย 

- แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรท ำงำน (Workflow Design) 
- กำรออกแบบหน้ำจอ (Screen Design) 
- กำรออกแบบรำยงำน (Report Design) 
- แผนภำพแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 
- พจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
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4.3.5 น าเสนอผลการออกแบบ 
น ำเสนอผลกำรออกแบบในส่วนต่ำงๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องทรำบ เพ่ือให้ตรงตำมควำม

ต้องกำรมำกที่สุด ถ้ำมีกำรปรับปรุงเพ่ิมเติมจำกกำรน ำเสนอต้องท ำกำรปรัปปรุงเอกสำรให้เป็น
ปัจจุบันด้วย เพ่ือใช้ในกำรอ้ำงอิงให้เป็นปัจจุบันมำกที่สุด 

4.3.6 พัฒนา/แก้ไข 
ด ำเนินกำรพัฒนำระบบงำนตำมกำรออกแบบที่ได้ยืนยันจำกผู้ใช้งำนแล้ว ให้สำมำรถ

ท ำงำนได้จริง ถูกต้อง ตำมควำมต้องกำร โดยยึดจำกเอกสำรควำมต้องกำรและกำรออกแบบที่มีกำร
ยืนยันแล้วให้มำกที่สุด 

4.3.7 ทดสอบระบบ 
ด ำเนินกำรทดสอบระบบทั้งในแต่ละส่วนงำน กำรประสำนเชื่อมต่อกันกับส่วนงำนที่

เกี่ยวข้อง จำกนั้นท ำกำรทดสอบระบบทั้งหมดร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือยืนยันควำมถูกต้องและตรง
ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน โดยเอกสำรที่ต้องมีในข้ันตอนนี้ เช่น 

- เ อกสำรแสดงตั ว อย่ ำ งชุ ดข้ อมู ลที่ ใ ช้ ทดสอบ (Test Case and Test 
Procedures) 

- ผลกำรทดสอบระบบ (Test Report) 
4.3.8 ด าเนินการติดตั้ง 

ด ำเนินกำรติดตั้งระบบงำนที่เครื่องให้บริกำรจริง (Production Server) หลังจำกที่
ยืนยันผ่ำนกำรทดสอบจำกผู้ใช้งำนเรียบร้อยแล้ว ให้พร้อมส ำหรับกำรใช้งำนจริง 

4.3.9 ส่งมอบระบบงาน 
ด ำเนินกำรส่งมอบระบบงำน พร้อมเอกสำรกำรใช้งำน และอบรมกำรใช้งำน แก่

ผู้ใช้งำนที่เก่ียวข้องทั้งหมด เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง รำบรื่น โดยมีเอกสำรเพื่อกำรส่งมอบ 
ดังนี้ 

- รำยงำนผลกำรจัดฝึกอบรม 
- คู่มือกำรใช้งำนส ำหรับผู้ใช้ (Software User Document) 
- คู่มือปฎิบัติงำนส ำหรับผู้ดูแลระบบ (Product Operation Guide) 
- คู่มือกำรบ ำรุงรักษำระบบงำน (Mainternamce Document) 
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร (Progress Status Record) 
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บทท่ี 5  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

5.1 ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมแนวทางแก้ไข 

จำกกำรพัฒนำ ปรับปรุง ใช้งำนระบบจองฯ สำมำรถสรุปประเด็นปัญหำ แนวทำงแก้ไขและ
พัฒนำ โดยประเด็นปัญหำหลัก ๆ ที่พบ แสดงได้ตำม ตารางที่ 5.1 

 
ตารางที่ 5.1 ประเด็นปัญหำ แนวทำงแก้ไขและพัฒนำ 

ประเด็น ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยำกร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ทั้ง Client 
และ Server มี
ประสิทธิภำพ ทรัพยำกร
เครื่อง ไม่เพียงพอ ส่งผลให้
กำรท ำงำนเป็นไปได้อย่ำง
ล่ำช้ำ 

องค์กรต้องจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่
มีประสิทธิภำพสูง ทรัพยำกรเครื่อง ให้
เพียงพอ เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำระบบงำน
ให้ เป็นไปอย่ำงรำบรื่นและรวดเร็วมำก
ยิ่งขึ้น ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลำ เพ่ิม
ประสิทธิภำพ ในกำรพัฒนำระบบ และ
ทดสอบกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศให้
มีควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น ซึ่งอำจจะ
พิจำรณำเลือกใช้เทคโนโลยี Cloud 
เข้ำมำใช้งำน 

ข้อมูล ข้อมูลรำยวิชำไม่ครบถ้วนไม่
ส ำมำรถน ำ เข้ ำ ร ำยวิชำ 
นั้น ๆ เพื่อจัดห้องได้ 

เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ดู แ ลก ำ ร เ ปิ ด -ปิ ด  วิ ช ำ
ลงทะเบียน (กบ.) ต้องตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของข้อมูลกับผู้ดูแลรำยวิชำ
(นักวิชำกำรศึกษำของแต่ละหน่วยงำน) 
ก่อนกำรเปิดรำยวิชำลงทะเบียน หรือ 
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น 
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ประเด็น ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

วั น  เ ว ล ำ  เ รี ย น  อ ำ จ ำ ร ย์ ผู้ ส อน 
เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลรำยวิชำ เป็นต้น ก่อน
เจ้ำหน้ำที่จัดห้องเรียน (กลุ่มงำนโสตฯ) 
จะน ำเข้ำวิชำเพ่ือจัดห้องเรียน  

 กำรจัดเก็บข้อมูลเดียวกันใน
รูปแบบที่ควำมแตกต่ำงกัน 
ส่งผลให้ระบบปลำยทำง
ต้องเสียเวลำในกำร
ปรับเปลี่ยนข้อมูล 

แปลงค่ำข้อมูล และออกแบบตำรำง
จัดเก็บข้อมูลเ พ่ิมเติมเ พ่ือใช้ในกำร
อ้ำงอิงขึ้นในระบบตัวเองท ำให้เกิดกำร
จัด เก็บข้อมูลที่ ซ้ ำซ้ อน หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นข้อมูลระบบ
ต้นทำง ส่งผลให้ระบบปลำยทำงไม่
ทรำบ อำจจะท ำให้ระบบท ำงำนไม่
ถูกต้องได้ 

 แหล่งจัดเก็บข้อมูล
(Database) ที่แตกต่ำงกัน
ของแต่ละระบบสำรสนเทศ 

เนื่ องจำกมีรูปแบบกำรจัดเก็บ ใน
ฐำนข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน เช่นข้อมูล วัน 
เวลำ ท ำให้ต้องแปลงรูปแบบเก็บข้อมูล 
และจัดเก็บที่ระบบใดระบบหนึ่ง ซึ่ง
ข้อมูลอำจจะไม่ Up to date ตรงกัน  

เอกสารระบบงาน เอกสำรไม่ครบถ้วน และ
จัดเก็บไม่เป็นระบบระเบียบ 

ให้ผู้ดูแลระบบงำนจัดเก็บรวบรวม
เอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบ
ระเบียบและเข้ำถึงได้ง่ำยมำกยิ่งขึ้น
เพ่ือให้ผู้ที่มำศึกษำต่อท ำควำมเข้ำใจ 
และเข้ำถึงได้ง่ำยขึ้น เช่นกำรจัดเก็บไว้
ที่ ส่ วนกลำงด้วยกำรใช้ งำน Share 
Point ในชุ ด  Office 356 มำ ใช้ ง ำน 
ร่วมกันโดยก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงของ
แต่ละคน 

 เอกสำรระบบงำนไม่ได้รับ
กำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

เมื่อมีกำรปรับปรุงระบบงำนเสร็จสิ้น
สมบู รณ์  ผู้ ดู แ ล รั บ ผิ ด ช อบ ใน แ ต่
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ประเด็น ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
ระบบงำนนั้น ต้องท ำกำรปรับปรุง
เอกสำรให้เป็นปัจจุบันมำกที่สุด 

ผู้พัฒนาระบบงาน ไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ระบบงำนที่เกี่ยวข้อง ท ำให้
ต้ อ ง ใ ช้ ร ะ ย ะ เ ว ล ำ ใ น
กำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจ
ระบบงำน 

เพ่ิมพูนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ ใน
กำรพัฒนำระบบงำนให้มีควำมทันสมัย 
หรือเข้ำใจระบบงำนที่มีอย่ำงถ่องแท ้

 ขำดแคลนผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
ระบบงำน 

องค์ กรต้ องจั ดกำรวำงแผนอัตรำ
ก ำลังคนให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ
ควำมเหมำะสมและเพียงพอกับภำรกิจ 
ของสถำบัน ที่ต้องด ำเนินกำรเอง 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ขำดแคลนผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ควำมเข้ำใจ 
ที่ปฏิบัติงำนในระบบ
สำรสนเทศต่ำง ๆ 

หน่วยงำนต่ำง ๆ ต้องจัดอัตรำก ำลังคน
ให้มีผู้ ปฏิบัติ งำนในแต่ละส่ วนงำน
มำกกว่ำ 1 คน เพ่ือรองรับกำรท ำงำนที่
ท ำงำนทดแทนกันได้ และท ำให้กำร
ปฏิบัติงำนรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จำกประเด็นปัญหำที่แสดงตำม ตารางที่ 5.1 เพ่ือให้ระบบจองฯ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นทำง
ผู้จัดท ำจึงขอเสนอแนะข้อคิดเห็นเพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงระบบในอนำคต ดังนี้ 

1. กำรสื่อสำรควรจะต้องมีกำรประสำนงำนระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ก ำหนดเปิด-ปิดวิชำ
ลงทะเบียน (เจ้ำหน้ำที่ กบ. ที่ดูแล REG) กับเจ้ำหน้ำที่จัดห้องเรียน (เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนโสตฯ ที่ดูแล 
ERS) ซึ่งพบว่ำยังมีควำมติดขัดในกำรท ำงำนหรือยังเข้ำใจไม่ตรงกัน ดังนั้น ในแต่ละภำคกำรศึกษำ 
ควรก ำหนดวันปิดลงทะเบียนให้ชัดเจน หรือหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงต้องมีกระบวนกำรแจ้งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทรำบ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่จัดห้องเรียนได้จัดเตรียมควำมพร้อมและด ำเนินกำรได้ทันก่อนกำร
เปิดภำคกำรศึกษำ 
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2. เมื่อมีระบบใหม่เกิดขึ้น กำร update ข้อมูลผลกำรจัดห้องเรียน หรือมีกำร
ปรับเปลี่ยน ย้ำยห้องเรียนที่เกิดขึ้นที่ระบบ ERS ต้องส่งกลับไปที่ระบบ REG โดยอัตโนมัติ เพ่ือให้
ข้อมูลเกิดควำมถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบันตรงกันทั้ง 2 ระบบ 

3. ควรมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ทรำบเท่ำทันควำม
ต้องกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนระบบ และน ำมำปรับปรุงระบบให้ตอบสนองควำมต้องกำรกำรใช้งำนได้ 

4. ประเมินควำมคุ้มค่ำของระบบ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง หรือออกนโยบำย
ต่ำง ๆ เช่นกระตุ้นกำรใช้งำนให้มำกขึ้น  

5. สถำบันควรเพ่ิมควำมเข้มข้นกำรประชำสัมพันธ์ กำรผลักดันให้บุคลำกรตระหนักถึง
กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศของสถำบัน อย่ำงถูกต้อง คุ้มค่ำ และมีประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุด 

6. ควรเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ แสดง แจ้งให้ผู้ใช้งำนทรำบถึง เงื่อนไข ข้อจ ำกัด กำร
ท ำงำนของระบบงำนเพ่ือลดข้อสงสัยของผู้ใช้งำน เช่นกำรจัดห้องเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ จะท ำ
กำรคละห้องกันเพ่ือจัดในแต่ละรอบ จึงท ำให้บำงห้องได้ขนำดควำมจุและจ ำนวนผู้เรียนที่ใกล้เคียงกัน 
อันเนื่องมำจำกข้อจ ำกัดด้ำนควำมจุของห้องเรียนกับจ ำนวนวิชำที่เปิดในแต่ละภำคกำรศึกษำที่แปร
เปลี่ยนไปตำมสถำนะกำรณ์ด้วย 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ข้อมูลฐานข้อมูล และโปรแกรม 

ข้อมูลระบบ 
ส่วนของระบบบริการการศึกษา (REG) 

ด ำเนินกำรเพื่อให้ท ำงำนร่วมกัน ดังนี้ 
1. สร้ำง view ข้อมูล ที่ SCHEMA : AVSREG ดังนี้ (script ที่ใช้สร้ำงอ้ำงอิง ภำคผนวก ก)  

- ERS_VW_CLASS : ข้อมูลวิชำที่เปิดลงทะเบียน 
- ERS_VW_CLASSINSTRUCTOR :ข้อมูลอำจำรย์ผู้สอน 
- ERS_VW_OFFICER : ข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ 
- ERS_VW_CLASSTIMETABLE : ข้อมูลวันเวลำเรียน 

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 ำเนินกำรเพื่อให้ท ำงำนร่วมกัน ดังนี้ 
ปรับฐานข้อมูลที่ ERS 

1. สร้ำงตำรำงเก็บเวลำ ที่ SCHEMA : BMS_EO ของ ERS ชื่อ EO_SYS_TIMESLOT 
2. สร้ำงตำรำงเก็บวัน ที่ SCHEMA : BMS_EO ของ ERS ชื่อ EO_SYS_TIMEWEEK 
3. ขยำยฟิลล์ 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. ขยำยฟิลล์ 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. ขยำยฟิลล์ รหัสวิชำ 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 ตำรำง EO_BOOKING_STUDY_ROOM เพ่ือเอำไว้ตรวจสอบ
กับ REG 

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

7. เพ่ิมคอลัมน์ CLASSIDGROUP ที ่ ERS ตำรำง EO_BOOKING_STUDY_ROOM เพ่ือเอำไว้
ตรวจสอบกับ REG 

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

8. ปรับ slot เวลำที่ ERS จำกเดิมช่วงละ 60 นำท ีเป็นช่วงละ 30 นำท ีและปรับแก้โปรแกรม
ดังนี้ 

9. ขยำยฟิลล์(format วันที่ 2016123) ประเภทกำรเรียน ที ่ERS เดิมเก็บ 
EO_BOOKING_STUDY_ROOM. STUDY_TYPE จำก VARCHAR2(1) เป็น VARCHAR2(2) 
เนื่องจำกบำงวิชำหลังจำก decode ที่ view ชื่อ ERS_VW_CLASS ที่ REG แล้ว มีบำงวิชำ 
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-อำ) – 
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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 สร้ำง 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-อำ), 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 --- จะเอำ Datefrom ของภำคปกติ และ ภำคพิเศษ(จ.-
ศ.) 
  AND CL.ACADYEAR         = SC2.ACADYEAR(+) 
  AND CL.SEMESTER         = SC2.SEMESTER(+) 
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  AND SC2.SCHEDULEGROUPID = 1 
  AND SC2.SCHEDULECODE    = 6113 --- จะเอำ Datefrom ของภำคพิเศษ(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 --- จะเอำ Dateto ของทั้งภำคปกติและภำคพิเศษใช้วัน
ปิดเดียวกนั 
  ORDER BY cl.classid DESC; 

 
AVSREG- ERS_VW_CLASSINSTRUCTOR.sql 

ค าอธิบาย : Script สร้ำง 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 สร้ำง 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 สร้ำง 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 สร้ำง 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 สร้ำง 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 สร้ำง 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 สร้ำง 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 เพ่ือเก็บรหัสวิชำเรียนร่วม - 
alter table 
   EO_BOOKING_STUDY_ROOM 
add 
CLASSIDGROUP NUMBER(12) ; 
 
  

mailto:AVSREG.ERS_VW_OFFICER@LINKBMSREG
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ปรับโปรแกรม 
1. ปรับ slot เวลำที่ ERS จำกเดิมช่วงละ 60 นำท ี เป็นช่วงละ 30 นำที และ ปรับเวลำของ

ห้องเรียนที่เมน ูก ำหนดค่ำระบบ --> ก ำหนดช่วงเวลำแสดงในปฏิทิน 
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 จองห้องเรียนรำยวัน 
- 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 ำเข้ำข้อมูลวิชำลงทะเบียน 
- http://ers.nida.ac.th/eReserve/EOFFICE/WebForms/LbAs010.

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

aspx.vb 
3. เพ่ิม รำยงำนน ำเข้ำข้อมูลวิชำลงทะเบียน(LbAr018) และเพ่ิมรำยละเอียดต่ำงๆ 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 : รำยงำนน ำเข้ำข้อมูลวิชำลงทะเบียน  
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3.3 CDGS\EMIS\EMIS\App_GlobalResources\TextLabel\Meaning.resx 
- Nam : LbAr018  
- Value : Import Course 

3.4 CDGS\EMIS\EMIS\App_GlobalResources\TextLabel\Meaning.th.resx 
- Nam : LbAr018  
- Value : รำยงำนน ำเข้ำข้อมูลวิชำลงทะเบียน 

4. เพ่ิม เมนู “เพ่ิมอำจำรย์ผู้สอน” (LbAs011) เพ่ือใช้บันทึกอำจำรย์ผู้สอนวิชำที่น ำเข้ำมำจำก 
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 รหัสประเภททรัพยำกร NUMBER(10) 2 1 สนำมกีฬำ 
2 ห้องเรียน 

BMS_EO.eo_resource_type 

3.  ENTRY_DATE วันที่บันทึก VARCHAR2(8) 25560615   

4.  ENTRY_TIME เวลำที่บันทึก VARCHAR2(4) 1329   

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

6.  DEPT_TYPE ประเภทหน่วยงำนที่จอง VARCHAR2(1) I I หน่วยงำนภำยใน 
O หน่วยงำนภำยนอก 

 

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

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

9.  BOOK_PARTY_ID รหัสคณะ/หน่วยงำนผู้จอง VARCHAR2(3) 10 1 0  ส ำ นั ก เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศ 

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

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

MEISPSN.tpsndept 

11.  BOOK_MAJOR_ID รหัสกลุ่มงำน VARCHAR2(3) 02 02 กลุ่มงำนพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

MEISPSN.tpsnmajor 

12.  BOOK_DEPT_NAME ชื่อหน่วยงำน VARCHAR2(500) ก ลุ่ ม ง ำ น พั ฒ น ำ ร ะ บ บ
สำรสนเทศ 

 MEISPSN.tpsnmajor หรือ  
MEISPSN.Tpsndept หรือ  
MEISPSN.tpsnparty 

13.  BOOK_TEL เบอร์โทรศัพท ์ VARCHAR2(20) 3793   

14.  BOOK_OBJECTIVE รหัสวัตถุประสงค์กำรจอง NUMBER(10) 1 1 กำรเรียนกำรสอน 
2 เล่นกีฬำ 

BMS_EO. 
EO_BOOKING_OBJECTIVE 

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

11 สัปดำห์ที่1 วันอำทิตย์ 
12 สัปดำห์ที่1 วันจันทร์ 
13 สัปดำห์ที่1 วันอังคำร 
14 สัปดำห์ที่1 วันพุธ 
15 สัปดำห์ที่1 วันพฤหัสบดี 
16 สัปดำห์ที่1 วันศุกร์ 
17 สัปดำห์ที่1 วันเสำร์ 
21 สัปดำห์ที่2 วันอำทิตย์ 
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

22 สัปดำห์ที่2 วันจันทร์ 
23 สัปดำห์ที่2 วันอังคำร 
24 สัปดำห์ที่2 วันพุธ 
25 สัปดำห์ที่2 วันพฤหัสบดี 
26 สัปดำห์ที่2 วันศุกร์ 
27 สัปดำห์ที่2 วันเสำร์ 
31 สัปดำห์ที่3 วันอำทิตย์ 
32 สัปดำห์ที่3 วันจันทร์ 
33 สัปดำห์ที่3 วันอังคำร 
34 สัปดำห์ที่3 วันพุธ 
35 สัปดำห์ที่3 วันพฤหัสบดี 
36 สัปดำห์ที่3 วันศุกร์ 
37 สัปดำห์ที่3 วันเสำร์ 
41 สัปดำห์ที่4 วันอำทิตย์ 
42 สัปดำห์ที่4 วันจันทร์ 
43 สัปดำห์ที่4 วันอังคำร 
44 สัปดำห์ที่4 วันพุธ 
45 สัปดำห์ที่4 วันพฤหัสบดี 



 

 

:: คู่มือปฏิบัติงำน : กำรจดักำรระบบจองทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนกิส์ 

52 

ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

46 สัปดำห์ที่4 วันศุกร์ 
47 สัปดำห์ที่4 วันเสำร์ 
51 สัปดำห์ที่5 วันอำทิตย์ 
52 สัปดำห์ที่5 วันจันทร์ 
53 สัปดำห์ที่5 วันอังคำร 
54 สัปดำห์ที่5 วันพุธ 
55 สัปดำห์ที่5 วันพฤหัสบดี 
56 สัปดำห์ที่5 วันศุกร์ 
57 สัปดำห์ที่5 วันเสำร์ 
61 สัปดำห์ที่6 วันอำทิตย์ 
62 สัปดำห์ที่6 วันจันทร์ 
63 สัปดำห์ที่6 วันอังคำร 
64 สัปดำห์ที่6 วันพุธ 
65 สัปดำห์ที่6 วันพฤหัสบดี 
66 สัปดำห์ที่6 วันศุกร์ 
67 สัปดำห์ที่6 วันเสำร์ 

16.  BOOK_ST_DATE วันที่จองเริ่มต้น VARCHAR2(8) 25560615   

17.  BOOK_TO_DATE วันที่จองสิ้นสุด VARCHAR2(8) 25560620   



 

 

:: คู่มือปฏิบัติงำน : กำรจดักำรระบบจองทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนกิส์ 

53 

ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

18.  BOOK_ST_TIME เวลำจองเริ่มต้น VARCHAR2(4) 0901   

19.  BOOK_TO_TIME เวลำจองสิ้นสุด VARCHAR2(4) 1800   

20.  BOOK_QUANTITY จ ำนวนคน NUMBER(10) 35   

21.  BOOK_REMARK หมำยเหตุ VARCHAR2(500) มีนักศึกษำต่ำงชำติเรียนด้วย   

22.  F_STATUS สถำนะกำรจอง VARCHAR2(10) B B จอง 
A อนุมัต ิ

 

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

 

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

DATA_DEFAULT จะเป็น ‘N’ 

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

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

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

28.  LAST_UPD_TIME วันเดือนปี ล่ำสุดที่ปรับปรุง 
record 

DATE 05-JUL-13  DATA_DEFAULT จะเป็น SYSDATE  
มีเรียกใช้ SQLInsertValue 
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

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

VARCHAR2(30) pinya.k  เอำมำจำก user ที่ login 

30.  LAST_UPD_BIN โปรแกรม ล่ำสุดที่ปรับปรุง 
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 ปีกำรศึกษำ VARCHAR2(4) 2554  BMS_EO.EO_ACTIVE_ACADEMIC 

4.  ACADEMIC_SEMESTER ภำคกำรศึกษำ VARCHAR2(1) 1 1 ภำค1 
2 ภำค2 
3 ภำค3 

BMS_EO.EO_SEMESTER 

5.  COURSE_ID รหัสของวิชำ NUMBER(10) 5410920  BMS_EO.EO_VREG_COURSE  
เชื่อมต่อผ่ำน view ในฐำนข้อมูลของ กบ. 

6.  COURSE_CODE Code วิชำ VARCHAR2(15) BA530  BMS_EO.EO_VREG_COURSE 
เชื่อมต่อผ่ำน view ในฐำนข้อมูลของ กบ. 

7.  COURSE_NAME ชื่อวิชำ VARCHAR2(250) บัญชีกำรเงิน  BMS_EO.EO_VREG_COURSE 
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

เชื่อมต่อผ่ำน view ในฐำนข้อมูลของ กบ. 

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

 

9.  COURSE_GROUP กลุ่มวิชำ VARCHAR2(3) A1   

10.  STUDY_TYPE ประเภทกำรเรียน VARCHAR2(1) 0 0 ปกติ (จ-ศ) 
1 พิเศษ (จ-ศ) 
2 พิเศษ (ส-อำ) 

 

11.  QUANTITY จ ำนวนคนเรียน NUMBER(5) 35   

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

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

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

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

16.  LAST_UPD_USER User ล่ำสุดที่ปรับปรุง record VARCHAR2(30) pinya.k  เอำมำจำก user ที่ login 

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

 



 

 

:: คู่มือปฏิบัติงำน : กำรจดักำรระบบจองทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนกิส์ 

56 

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 ปีกำรศึกษำ VARCHAR2(4) 2554  BMS_EO.EO_ACTIVE_ACADEMIC 

4.  ACADEMIC_SEMESTER ภำคกำรศึกษำ VARCHAR2(1) 1 1 ภำค1 
2 ภำค2 
3 ภำค3 

BMS_EO.EO_SEMESTER 

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

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

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

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

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

10.  LAST_UPD_TIME วันเดือนปี ล่ำสุดที่ปรับปรุง record DATE 05-JUL-13  DATA_DEFAULT จะเป็น SYSDATE  
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

มีเรียกใช้ SQLInsertValue 

11.  LAST_UPD_USER User ล่ำสุดที่ปรับปรุง record VARCHAR2(30) pinya.k  เอำมำจำก user ที่ login 

12.  LAST_UPD_BIN โปรแกรม ล่ำสุดที่ปรับปรุง record VARCHAR2(100) LbAs001  มีเรียกใช้ SQLInsertValue 
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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 
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ข้อมูลที่ต้องมีจาก REG 
ข้อมูลกำรจองหลัก 

ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

1.  xxxxxxx รหัสรำยกำร  115  เป็นรหัสรำยกำรที่เป็น Primary 
Key  
เพ่ือน ำไปใช้เชื่อมโยงกับตำรำงอื่น 

2.  BOOK_PERSON_ID เลขบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้ดูแล
รำยวิชำ 

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 สัปดำห์ที่1 วันอำทิตย์ 
12 สัปดำห์ที่1 วันจันทร์ 
13 สัปดำห์ที่1 วันอังคำร 
14 สัปดำห์ที่1 วันพุธ 
15 สั ป ด ำ ห์ ที่ 1  วั น
พฤหัสบดี 
16 สัปดำห์ที่1 วันศุกร์ 
17 สัปดำห์ที่1 วันเสำร์ 
21 สัปดำห์ที่2 วันอำทิตย์ 
22 สัปดำห์ที่2 วันจันทร์ 
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

23 สัปดำห์ที่2 วันอังคำร 
24 สัปดำห์ที่2 วันพุธ 
25 สั ป ด ำ ห์ ที่ 2  วั น
พฤหัสบดี 
26 สัปดำห์ที่2 วันศุกร์ 
27 สัปดำห์ที่2 วันเสำร์ 
31 สัปดำห์ที่3 วันอำทิตย์ 
32 สัปดำห์ที่3 วันจันทร์ 
33 สัปดำห์ที่3 วันอังคำร 
34 สัปดำห์ที่3 วันพุธ 
35 สั ป ด ำ ห์ ที่ 3  วั น
พฤหัสบดี 
36 สัปดำห์ที่3 วันศุกร์ 
37 สัปดำห์ที่3 วันเสำร์ 
41 สัปดำห์ที่4 วันอำทิตย์ 
42 สัปดำห์ที่4 วันจันทร์ 
43 สัปดำห์ที่4 วันอังคำร 
44 สัปดำห์ที่4 วันพุธ 
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

45 สั ป ด ำ ห์ ที่ 4  วั น
พฤหัสบดี 
46 สัปดำห์ที่4 วันศุกร์ 
47 สัปดำห์ที่4 วันเสำร์ 
51 สัปดำห์ที่5 วันอำทิตย์ 
52 สัปดำห์ที่5 วันจันทร์ 
53 สัปดำห์ที่5 วันอังคำร 
54 สัปดำห์ที่5 วันพุธ 
55 สั ป ด ำ ห์ ที่ 5  วั น
พฤหัสบดี 
56 สัปดำห์ที่5 วันศุกร์ 
57 สัปดำห์ที่5 วันเสำร์ 
61 สัปดำห์ที่6 วันอำทิตย์ 
62 สัปดำห์ที่6 วันจันทร์ 
63 สัปดำห์ที่6 วันอังคำร 
64 สัปดำห์ที่6 วันพุธ 
65 สั ป ด ำ ห์ ที่ 6  วั น
พฤหัสบดี 
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

66 สัปดำห์ที่6 วันศุกร์ 
67 สัปดำห์ที่6 วันเสำร์ 

5.  BOOK_ST_DATE วันที่เรียนเริ่มต้น VARCHAR2(8) 25560615   

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

8.  BOOK_TO_TIME เวลำเรียนสิ้นสุด VARCHAR2(4) 1800   
9.  BOOK_QUANTITY จ ำนวนคน NUMBER(10) 35   

10.  BOOK_REMARK หมำยเหตุ VARCHAR2(500) มีนักศึกษำต่ำงชำติ เรียน
ด้วย 

  

 
ข้อมูลรำยวิชำ 

ใน 1 รำยกำรจอง อำจจะมีมำกกว่ำ 1 วิชำได้ 

ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 
1.  xxxxxxx รหัสรำยกำร  115  เป็นรหัสที่มำจำกข้อมูลหลักเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล 

2.  ACADEMIC_YEAR ปีกำรศึกษำ VARCHAR2(4) 2554   

3.  ACADEMIC_SEMESTER ภำคกำรศึกษำ VARCHAR2(1) 1 1 ภำค1 
2 ภำค2 
3 ภำค3 
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ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 

4.  COURSE_ID รหัสของวิชำ NUMBER(10) 5410920   
5.  COURSE_CODE Code วิชำ VARCHAR2(15) BA530   

6.  COURSE_NAME ชื่อวิชำ VARCHAR2(250) บัญชีกำรเงิน   

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

 

8.  COURSE_GROUP กลุ่มวิชำ VARCHAR2(3) A1   
9.  STUDY_TYPE ประเภทกำรเรียน VARCHAR2(1) 0 0 ปกต ิ(จ-ศ) 

1 พิเศษ (จ-ศ) 
2 พิเศษ (ส-อำ) 

 

 
ข้อมูลอำจำรย์ผู้สอน 

ใน 1 รำยกำรจอง อำจจะมีอำจำรย์ผู้สอนมำกกว่ำ 1 ท่ำนได้ 

ที ่ ชื่อฟิลล์ ความหมาย ประเภท(ขนาด) ตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตัวเลือก หมายเหตุ 
1.  xxxxxxx รหัสรำยกำร  115  เป็นรหัสที่มำจำกข้อมูลหลักเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล 

2.  PROFESSIONAL_ID เลขบัตรประจ ำตัวประชำชนอำจำรย์ผู้สอน 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 คณะบริหำรธุรกิจ 

3 225841 BA7230 กำรบริหำรกำรค้ำปลีก จ. 02/06/2557 - 20/07/2557 09.00-15.55 R1 17 นำงสิริกุล ศรีส ำรำญ สิริกุล ศรีส ำรำญ 27273936 คณะบริหำรธุรกิจ 

4 225843 BA7470 กำรวิเครำะห์กำรลงทุนและกำรจัดกำรลงทุน จ. 02/06/2557 - 20/07/2557 09.00-15.55 R1 35 นำงสิริกุล ศรีส ำรำญ สิริกุล ศรีส ำรำญ 27273936 คณะบริหำรธุรกิจ 

             

วิชา ข้อมูล น าเข้า         

วิชำหลัก / /         

วิชำร่วม / /         

 

NO CLASSID รหัสวิชา รายวิชา วัน ช่วงวันท่ีจอง เวลา 
กลุ่ม
วิชา 

จ านวน
ผู้เรียน 

ผู้ขอใช้ ช่ือผู้ดูแล(กบ.) เบอร์ติดต่อ หน่วยงาน 

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

B1 33 นำยสรำยุทธ อินทร์อ่ ำ สรำยุทธ อินทร์อ่ ำ 27273039 คณะสถิติประยุกต์ 

90 225678 CI4003 ภำษำอังกฤษส ำหรับวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ ส. 31/05/2557 - 20/07/2557 
09.00-
15.55 

B2 0 นำยสรำยุทธ อินทร์อ่ ำ สรำยุทธ อินทร์อ่ ำ 27273039 คณะสถิติประยุกต์ 

             

วิชา ข้อมูล น าเข้า         

วิชำหลัก / /         

วิชำร่วม 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 กำรบริหำรกำรตลำด 
พฤ., 
อ. 

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

45 224100 BA8000 นโยบำยธุรกิจและกำรจัดกำรกลยุทธ์ 
พฤ., 
อ. 

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

             

มีเรียนมำกกว่ำ 1 วัน         

วิชา ข้อมูล น าเข้า         

วิชำหลัก / /         

วิชำร่วม / /         

 

NO CLASSID รหัสวิชา รายวิชา วัน ช่วงวันท่ีจอง เวลา 
กลุ่ม
วิชา 

จ านวน
ผู้เรียน 

ผู้ขอใช้ ช่ือผู้ดูแล(กบ.) เบอร์ติดต่อ หน่วยงาน 

63 225832 AS4003 ภำษำอังกฤษส ำหรับสถิติประยุกต์ ส. 31/05/2557 - 20/07/2557 09.00-15.55 B1 0 นำยสรำยุทธ อินทร์อ่ ำ สรำยุทธ อินทร์อ่ ำ 27273039 คณะสถิติประยุกต์ 

62 225383 AS4002 ฐำนข้อมูลและกำรโปรแกรมเชิงสถิติ ส. 31/05/2557 - 20/07/2557 09.00-15.55 B1 11 นำยสรำยุทธ อินทร์อ่ ำ สรำยุทธ อินทร์อ่ ำ 27273039 คณะสถิติประยุกต์ 

             

วิชา ข้อมูล น าเข้า         

วิชำหลัก x / ยกเว้นกรณีเดียวคือ จ ำนวนผู้เรียนรวมกับวิชำร่วมแล้ว ไม่เป็น 0    

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

141 225824 TH8303 สัมมนำนโยบำย กำรวำงแผนและกำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว และบริกำร อำ. 02/06/2557 - 20/07/2557 09.00-15.55 D1 7   ไอริณรยำ วัจนมงคลรัตน์ 27273683   

140 225902 PA8004 กำรวิเครำะห์นโยบำยสำธำรณะ อำ. 02/06/2557 - 20/07/2557 09.00-15.55 D1 8         

             

วิชา ข้อมูล น าเข้า         

วิชำหลัก x x         

วิชำร่วม x x         

 

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

21 225639 EPD6001 ไวยำกรณ์ส ำหรับกำรท ำงำน พ. 02/06/2557 - 20/07/2557 09.00-15.55 R1 6 นำงร ำพึง มณีขำว ร ำพึง มณีขำว 27273139 คณะภำษำและกำรสื่อสำร 

28 225847 BA7270 กำรสื่อสำรกำรตลำด พฤ. 02/06/2557 - 20/07/2557 09.00-15.55 R1 68 นำงสิริกุล ศรีส ำรำญ สิริกุล ศรีส ำรำญ 27273936 คณะบริหำรธุรกิจ 

เรียนคนละวันกัน         

วิชา ข้อมูล น าเข้า         

วิชำหลัก / /         

วิชำร่วม / /         

 

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) 

อำ. 02/06/2557 - 
20/07/2557 

09.00-
15.55 

INT1 0 น.ส.อินทิรำ เจษฎำ
พิทักษ์ 

อินทิรำ เจษฎำ
พิทักษ์ 

27273937 คณะ
บริหำรธุรกิจ 

143 225698 LD7062 ปัญหำกฎหมำยมหำชนข้ันสูง อำ. 02/06/2557 - 
20/07/2557 

09.00-
15.55 

LDR03 7 นำยถนัดเกียรติ โรหิต
เสถียร 

ถนัดเกียรติ โรหิต
เสถียร 

27273772 คณะนิติศำสตร์ 
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วิชา ข้อมูล น าเข้า 
        

วิชำหลัก x x 
        

วิชำร่วม x x 
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ภาคผนวก ง คู่มือผู้ดูแลทรัพยากร (จัดห้องเรียน) 

 
 

ใช้ส ำหรับ น าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน เพ่ือน ำเข้ำข้อมูลวิชำที่ลงทะเบียนแล้ว จำกระบบทะเบียน
นักศึกษำ มำยังระบบจองทรัพยำกกรฯ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 
หลังจำกท่ีเข้ำสู่ระบบ เลือกจองห้องเรียน เรียบร้อยแล้ว 

1. เลือกเมนู “น าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน”  

 
ภำพประกอบ 1 

 
2. เลือก ปี/ภำคกำรศึกษำ ที่ต้องกำรน ำข้อมูลเข้ำเมื่อต้องกำรน ำเข้ำทั้งหมด  

หรือ ระบุรำยวิชำที่ต้องกำรน ำเข้ำ 
2.1 คลิกปุ่ม  เพ่ือไปยังหน้ำค้นหำ รำยวิชำ 
2.2 ระบุรหัสวิชำ 

2.3 คลิกปุ่ม  
2.4 คลิกเลือก วิชำที่ต้องกำร จะได้ผลลัพธ์วิชำที่ต้องกำร (ภำพประกอบ 6) 

น าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน 
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ภำพประกอบ 2 

 

 
ภำพประกอบ 3 
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ภำพประกอบ 4 

 
ภำพประกอบ 5 
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ภำพประกอบ 6 

 

3. คลิกปุ่ม   

4. เลือก  เมื่อต้องกำรน ำเข้ำทุกวิชำในหน้ำที่แสดงข้อมูล(ปัจจุบันแสดง 50 รำยวิชำ ต่อ 1 
หน้ำ) หรือเลือกเฉพำะวิชำที่ต้องกำร (ภำพประกอบ 8)  

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลตำมที่เลือกไว้ 
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ภำพประกอบ 7 
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ภำพประกอบ 8 
 

6. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันกำรบันทึก 
 

 
ภำพประกอบ 9 
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ใช้ส ำหรับแสดง รายงานการน าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน  ในรูแบบต่ำงๆ ที่เกี่ยวของกับกำรน ำเข้ำ

ข้อมูลวิชำที่ลงทะเบียนแล้ว จำกระบบทะเบียนนักศึกษำ มำยังระบบจองทรัพยำกกรฯ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 

หลังจำกท่ีเข้ำสู่ระบบ เรียบร้อยแล้ว เลือกจองห้องเรียน  
1. ส่วนของรำยงำนจองห้องเรียน เลือกเมนู “รายงานน าเข้าข้อมูลวิชาลงทะเบียน”  

 

 
ภำพประกอบ 10 

 

รายงาน 
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2. เลือก ปี/ภำคกำรศึกษำ ที่ต้องกำร หรือ ระบุรำยวิชำที่ต้องกำรดูข้อมูล 
2.1 คลิกปุ่ม  เพ่ือไปยังหน้ำค้นหำ รำยวิชำ 
2.2 ระบุรหัสวิชำ 

2.3 คลิกปุ่ม  
2.4 คลิกเลือก วิชำที่ต้องกำร จะได้ผลลัพธ์วิชำที่ต้องกำร (ภำพประกอบ 14) 

3. เลือกรำยงำนที่ต้องกำร 
o รำยงำนกลุ่มวิชำที่ข้อมูลครบถ้วน(น ำเข้ำแล้ว) 
o รำยงำนกลุ่มวิชำที่น ำเข้ำไม่ได้(ข้อมูลไม่ครบ) 
o รำยงำนกลุ่มวิชำที่ข้อมูลครบถ้วน(ทั้งหมด) 
o รำยงำนกลุ่มวิชำที่ข้อมูล วัน เวลำ ไม่ครบถ้วน 
o รำยงำนกลุ่มวิชำที่ข้อมูลครบถ้วน(ยังไม่ได้น ำเข้ำ) 
o รำยงำนกลุ่มวิชำที่เปิดลงทะเบียน(ทั้งหมด) 

 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือแสดงข้อมูล 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ 
 

 
ภำพประกอบ 11 
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ภำพประกอบ 12 

 

 
ภำพประกอบ 13 
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ภำพประกอบ 14 
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ภาคผนวก จ คู่มือผู้ใช้งาน (ผู้ดูแลรายวิชา) 

 
 
 
 ใช้ส ำหรับ เพิ่มอาจารย์ผู้สอน เพ่ือเพ่ิมอำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำที่ลงทะเบียนที่น ำเข้ำจำกระบบทะเบียน
กำรศึกษำ มำยังระบบจองทรัพยำกกรฯ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  

หลังจำกท่ีเข้ำสู่ระบบ เลือกจองห้องเรียน เรียบร้อยแล้ว 
1. เลือกเมนู “เพิ่มอาจารย์ผู้สอน”  

ภำพประกอบ 1 
 
2. เลือก ปี/ภำคกำรศึกษำ ที่ต้องกำร  

หรือ ระบุรำยวิชำที่ต้องกำรน ำเข้ำ 
2.1 คลิกปุ่ม  เพ่ือไปยังหน้ำค้นหำ รำยวิชำ 
2.2 ระบุรหัสวิชำ 

2.3 คลิกปุ่ม  
2.4 คลิกเลือก วิชำ ที่ต้องกำร จะได้วิชำที่ต้องกำร (ภำพประกอบ 4) 

เพิ่มอาจารย์ผู้สอน 
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ภำพประกอบ 2 
 

 
ภำพประกอบ 3 
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ภำพประกอบ 4 

 
ภำพประกอบ 5 

 

3. คลิกปุ่ม   
4. คลิกเลือกท่ีรหัสวิชำ  เพ่ือให้แสดงรำยละเอียด 

 

 
ภำพประกอบ 6 
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5. คลิก   

 
ภำพประกอบ 7 

6. คลิก   
7. คลิกปุ่ม  เพ่ือไปยังหน้ำค้นหำ รำยชื่ออำจำรย์ 
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ภำพประกอบ 8 

8. ระบุ เลขประจ ำตัว หรือ ชื่อ หรือ นำมสกุล  เพ่ือค้นหำ 

9. คลิกปุ่ม  
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ภำพประกอบ 9 

10. เลือกชื่อจำกผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรค้นหำ 

 
ภำพประกอบ 10 
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11. คลิกปุ่ม   

 
ภำพประกอบ 11 

 

12. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันกำรบันทึก 

 
ภำพประกอบ 12 
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13. คลิกปุ่ม  อีกครั้ง 

 
ภำพประกอบ 13 

14. คลิกปุ่ม  เมื่อเพ่ิมอำจำรย์ครบตำมจ ำนวน จะปรำกฏตำมตัวอย่ำง(ภำพประกอบ 15) 
 

 
ภำพประกอบ 14 
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ภำพประกอบ 15 

 
เงื่อนไขการบันทึก 
1. ให้เพ่ิมอำจำรย์ผู้สอนได้เฉพำะวิชำที่น ำเข้ำมำจำกระบบทะเบียนกำรศึกษำเท่ำนั้น  
2. วิชำที่สำมำรถท ำรำยกำรบันทึกได้ต้องผ่ำนกำรจัดห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว 
3. ระบบจะบันทึกข้อมูลอำจำรย์ผู้สอนไว้ที่ระบบจองทรัพยำกกรฯ เท่ำนั้น 
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ประวัติผู้เขียน 

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

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ)  
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

 พ.ศ. 2545-2548 
สำรสนเทศศำสตรบัณฑิต (ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร) 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

 พ.ศ. 2550 – 2551 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 2549 – 2550 
เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบเครื่อข่ำยคอมพิวเตอร์ 
วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ 
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