แนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ความสําคัญ/สภาพปัญหา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 (TQF) ให้คณะกรรมการประจําหลักสูตร สาขาวิชาและคณะ มีการพัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด ซึ่งคณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครบรอบระยะเวลา5 ปี เพื่อให้
หลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือสมบูรณ์ขึ้น เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการปรับปรุงหลักสูตร ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยหลักสูตรได้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และศึกษาจากคู่มือการพัฒนาหลักสูตรของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และได้สรุปเป็นแนวปฏิบัติใน
การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตร สาขาวิชาและคณะ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป

สรุปวิธีการดําเนินงานการปรับปรุงหลักสูตร
ที่
ขั้นตอน
1 จัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตรนําเสนอต่ออธิการบดี
2 ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร
1. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2. ผู้เชี่ยวชาญหรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ผู้ใช้บัณฑิต
4. นักศึกษาปัจจุบันและ / หรือศิษย์เก่าของหลักสูตร
3 ประชุมคณะกรรมการการปรับปรุงหลักสูตรนําเล่ม มคอ.2 มาอภิปราย แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
และทําการแก้ไขเอกสาร (เอกสารร่างหลักสูตร)
4 เรียนเชิญ คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
และประธานสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ประชุมวิพากย์หลักสูตร ครั้งที่ 1

ที่
ขั้นตอน
5 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประชุม เพือ่ ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (มคอ.2) จากการวิพากย์
ครั้งที่ 1
6 เรียนเชิญ คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
และประธานสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ประชุมวิพากย์หลักสูตร ครั้งที่ 2
7 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประชุม เพือ่ ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (มคอ.2) เพื่อนําเสนอ
หลักสูตรต่อกรรมการวิชาการคณะ
8 ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะและประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาความถูกต้อง
เกี่ยวกับ
- แบบฟอร์ม
- คุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
- ตรวจสอบภาษา โดยสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย
9 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร พิจารณาความถูกต้องของ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (มคอ.2) โดยแจ้งผลกลับไปยังหลักสูตร เพื่อทํา
การแก้ไขและปรับปรุง เพื่อนําเสนอ (ร่าง) หลักสูตรฯ ต่อสํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10 กรรมการการปรับปรุงหลักสูตรเสนอบันทึกข้อความของ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ต่อสํานักงานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
11 อนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรได้เสนอต่อ สสว. เพื่อให้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงภายใน 14 วัน และส่งกลับคืน สสว. เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ
12 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรด้วยการนําเสนอภาพนิ่ง ประกอบไปด้วย
1. ชื่อหลักสูตร ชือ่ ปริญญา และสาขาวิชา
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วม
วิพากย์หลักสูตร
3. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
5. โครงสร้างหลักสูตร

ที่

ขั้นตอน
6. รายงานผลการสํารวจความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิตทีม่ ีตอ่ สาขาวิชา
7. รายงานเปรียบเทียบหลักสูตร เดิม และหลักสูตรปรับปรุง โดยมีขอ้ แตกต่างกันอย่างไร โดยต้องให้
เหตุผลประกอบ
**การนําเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการได้นั้นจะต้องผ่านการแก้ไขปรับปรุงจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของ สสว.**
- สสว.แจ้งผลการพิจารณามายังคณะเพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา 10 วัน และให้หลักสูตรดําเนินการ
แก้ไขตามมติทปี่ ระชุมสภาวิชาการ
13 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดําเนินการแก้ไขหลักสูตรและนําส่งต่อ สสว. เพื่อนําการเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย
14 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรด้วยการนําเสนอภาพนิ่ง ประกอบไปด้วย
1. ชื่อหลักสูตร ชือ่ ปริญญา และสาขาวิชา
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วม วิพากย์หลักสูตร
3. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
5. โครงสร้างหลักสูตร
6. รายงานผลการสํารวจ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี อ่ สาขาวิชา
7. รายงานเปรียบเทียบหลักสูตร เดิม และหลักสูตรปรับปรุง โดยมีขอ้ แตกต่างกันอย่างไร โดยต้องให้
เหตุผลประกอบ
- สสว. แจ้งผลการพิจารณามายังคณะเพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา 10 วัน และให้หลักสูตรดําเนินการ
แก้ไขตามมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอต่อ สกอ.
15 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดําเนินการแก้ไขตามมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอต่อ สกอ.
จัดทําโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แนวปฏิบัติในการเขียนโครงการวิจัยชุมชนเพื่อขอรับทุนระดับหลักสูตร
ความสําคัญ/สภาพป)ญหา
คณะวิทยาการจัดการ มีปริมาณงานวิจัยไมมากนักและเปนการวิจัยของอาจารยหรือนักวิจัยกลุม
เดิ ม คณะจึ งให" ความสํ า คั ญ กั บ การสนั บ สนุ น ให" บุ คลากรทํ า งานวิ จั ย มากขึ้ น ประกอบกั บ มี แหลงทุ น
สนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก สําหรับวิจัยชุมชนนั้นมหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยชุมชน
ทุนละ 100,000 บาท ที่ผานมายังไมมีหลักสูตรใดยื่นขอทุนวิจัยดังกลาวนี้เลย ด"วยเหตุนี้การจัดการความรู"
เรื่ อ ง การเขี ย นโครงการวิ จั ย ชุ ม ชนเพื่ อ ขอรั บ ทุ น ระดั บ หลั ก สู ต ร จึ ง เปนการประมวลความรู" แ ละ
ประสบการณจากนักวิจัยและอาจารยที่มีประสบการณการทําวิจัย โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจในการจัดทํา
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ"าน
คลองห"า หมู 2 ต.คลองห"า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มาเปนแนวทางให"อาจารยหรือผู"สนใจทําวิจัยชุมชน
แตขาดประสบการณ ได"เรียนรู"เพื่อใช"เปนแนวทางในการขอรับทุนสนับสนุนในทําวิจัยตอไป
ศักยภาพของผู,วิจัย
ผู"วิจัยต"องรู"ศักยภาพของตนเอง ในประเด็นตอไปนี้
1. รู"วาตนเองมีความชํานาญ/ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาหรือศาสตรใด เพื่อเลือกแหลงทุน ได"
สอดคล"องกับสาขาวิชาหรือศาสตรที่ตนถนัด ทําวิจัยที่ตรงกับความรู"ความสามารถของเรา
2. รู"ภาระงานและการจัดสรรเวลา เพื่อประเมินขนาดโครงการ ระยะเวลาที่แหลงทุนกําหนด
3. รู"จักสร"างเครือขาย
- เครือขายที่จะมาเปนทีมงาน เพื่อคุณภาพของงานวิจัยและสามารถเติมเต็มในสวนที่ ผู"วิจัยขาด
ความเขี่ยวชาญ
- เครือขายนักวิจัยที่ใกล"ชิดกับแหลงสนับสนุนทุนวิจัย ผู"ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ ความรู"ด"าน
การวิจัย เชน รองศาสตราจารย หรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอกและเปนที่ยอมรับของแหลงทุน มา
เปนที่ปรึกษาโครงการ
– เครือขายเจ"าหน"าที่ของแหลงทุนที่ติดตอประสานงาน สอบถามขาวการพิจารณาทุน
- พัฒนาโครงรางโดยให"รุนพี่ที่มีประสบการณชวยตรวจหรือให"คําแนะนํา
ขั้นตอนการเตรียมการวิจัย
1.ศึกษาบริบทชุมชน โดยลงพื้นที่ประสานงานกับผู"ใหญบ"าน กํานัน หรือ องคการบริหารสวน
ตําบล ต"องเข"าไปใกล"ชิดกับคนในชุมชนแบบไมเปนทางการ
2.การวิเคราะหป@ญหาชุมชน โดยนําข"อมูลที่ได"จากการลงพื้นที่ซ้ําๆ กันกลับมาวิเคราะห
3. ความต"องการของชุมชน นําโจทยวิจัยที่ได"ไปจัดเวทีชุมชนเพื่อรับฟ@งความคิดเห็นของ
ประชาชนในการที่จะให"ข"อมูลในการวิจัยและรวมพิจารณาประโยชนของงานวิจัยตอการพัฒนาชุมชน
ท"องถิ่น
4.พัฒนาเครื่องมือในการหาข"อมูลเบื้องต"น ได"แก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณประชาชน
เพื่อพิจารณาความต"องการที่แท"จริง และนําข"อมูลที่ได"มาพัฒนาโครงรางวิจัย
5.เขียนโครงการวิจัยชุมชนเพื่อขอรับทุนตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกําหนดตอไป

ขั้นตอนการดําเนินการเขียนโครงการวิจัยชุมชนเพื่อขอรับทุนระดับหลักสูตร

หลักสูตรสงข"อเสนอโครงการผาน
กรรมการระดับคณะตรวจสอบ
และสงมายังสถาบันวิจัยภายใน
วันที่ 7 ของทุกเดือน

สถาบันวิจยั สงให"คณะกรรมการและ
ผู"ทรงคุณวุฒิประเมิน
ไมผาน

ผาน

สถาบันวิจยั สงให"คณะกรรมการพิจารณาทุน
ระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อประเมินความเหมาะสมในภาพรวม
เสนออธิการเพือ่ อนุมัติ

หลักฐานการส/งข,อเสนอโครงการระดับ
หลักสูตร
1.ข"อเสนอโครงการ
- ระบุชือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน
- ระบุชือผู้ทรงคุณวุฒิทีมหาวิทยาลัยแต่งตัง% 1 คน
(เพือใช้ ประเมินผลงาน)
การประเมินข,อเสนอโครงการระดับหลักสูตร
1.สถาบันวิจัยรับเรื่องจากคณะและสงข"อเสนอโครงการไป
ยังผู"ประเมิน 3 สวน
- ระบุชือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน
- ระบุชือผู้ทรงคุณวุฒิทีมหาวิทยาลัยแต่งตัง% 1 คน
- กรรมการจากคณะกรรมการพิจารณาทุนของ
มหาวิทยาลัย 3 คน
2.สถาบันวิจัยรวบรวมและสงผลการประเมินกลับไปยัง
หลักสูตรที่เสนอโครงการ เพื่อปรับแก"และนําสงเข"ามายัง
สถาบันวิจยั
3.สถาบันวิจัยรับเรื่องจากคณะและสงข"อเสนอโครงการไป
ยังผู"ประเมิน 3 สวน (สามารถแก"ไข 2 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน มิเชนนั้น ถือวาไมให"ผานการอนุมัติ)
หลักฐานการส/งข,อเสนอโครงการ
ระดับหลักสูตรเพื่อส/ง
คณะกรรมการพิจารณาทุนระดับมหาวิทยาลัย
1.ข"อเสนอโครงการที่ผานการปรับแก"เรียบร"อย (ผาน
คณะกรรมการทั้ง 3 สวน)
2.แบบประเมินโครงการวิจัยจากคณะกรรมการทั้ง 3 สวน

ข,อคิดเห็นเพิ่มเติม
1.ศึกษานโยบายของรัฐบาล และประเด็นทิศทางแนวโน"มในอนาคต จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาของหนวยงาน องคกรที่เปนแหลงทุน เพื่อนํามาเปนขอบเขตและหัวข" อ
งานวิจัย เชน เศรษฐกิจพอเพียง อาเซียน การทองเที่ยว ผู"สูงอายุ เปนต"น
2.ศึกษาประเด็นที่เปนเอกลักษณ จุดเดน หรือความต"องการของพื้นที่ ชุมชน หรือจังหวัดเพื่อ
กําหนดเปนขอบเขตหรือหัวข"อวิจัย
3.ศึกษางานวิจัยที่เคยได"รับทุนสนับสนุนจากแหงทุนที่เราจะขอรับทุน
4.การเขียนโครงรางงานวิจัยที่ดีใช"เวลามาก ฉะนั้นควรมีการเตรียมตัวเนิ่นๆ มีการวางแผนไว"
ลวงหน"า เขียนรางไว"คราวๆ แก"ไข ปรับปรุงและตรวจทานการสะกดคําผิดคําถูก
จัดทําโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่ดีของงานบริการดานการเบิก - จายวัสดุ
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ PDCA งานคลังและพัสดุ จึงไดจัดทําหลักเกณฑการเบิก - จายวัสดุ
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองตามระเบียบฯ เปนการบริการที่ดีของสวนงานดานพัสดุ โดยเผยแพรผาน
ทางเว็บไซต และประชาสัมพันธเพื่อใหบุคลากรของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนไดทราบ ตลอดจน
เปนแนวทางปฏิบัติใหบุคคลภายนอกนําไปปฏิบัติหรือดัดแปลง
ขั้นตอนการเบิกวัสดุ
1. ติดตอรับเอกสารแบบฟอรมใบเบิกวัสดุที่งานพัสดุ
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอรมใบเบิกวัสดุใหครบถวน
3. ยื่นใบเบิกวัสดุใหเจาที่พัสดุที่หองพัสดุ ชั้น 3 ในทุกวันทําการ
4. ติดตอรับพัสดุ หลังจากยื่นเอกสารแลวตามวันเวลาที่กําหนด พรอมลงชื่อผูรับของ
5. กรณีวัสดุที่ขอเบิกเปนวัสดุที่ไมมีสํารองไวในคลัง แตมีความจําเปนตองใชในราชการ ใหผูเบิกขออนุมัติ
จัดซื้อเปนครั้งคราวตามเหตุผลและความจําเปน
กําหนดวันเวลารับวัสดุ
ติดตอรับวัสดุหลังจากยื่นเอกสารแลวไดดังนี้
1. กรณียื่นใบขอเบิก วันจันทรและวันอังคาร
ติดตอรับวัสดุใน วันพุธ ชวงเชา เวลา 09.00 – 10.00 น. / ชวงบายเวลา 13.00 – 14.00 น.
สถานที่ หองพัสดุ ชั้น 4
2. กรณียื่นใบขอเบิก วันพุธ กอนเวลา 14.00 น.
ติดตอรับวัสดุใน วันพุธ สถานที่ หองพัสดุ ชั้น 4
3. กรณียื่นใบขอเบิก วันพุธ หลังเวลา 14.00 น.
ติดตอรับวัสดุใน วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 11.00 น. สถานที่ หองพัสดุ ชั้น 3
4. กรณียื่นใบขอเบิก วันพฤหัสบดีและวันศุกร
ติดตอรับวัสดุใน วันจันทร ชวงเชาเวลา 09.00 – 11.00 น. สถานที่ หองพัสดุ ชั้น 3

แนวปฏิ บัติ ที่ดี ของงานสนั บสนุน การเรี ยนการสอนในการฝกปฎิ บัติ
จากการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร PDCA งานเทคโนโลยีแ ละโสตทัศ นศึก ษา ไดทํา แนวทางใน
การสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าที่มีก ารฝก ปฏิบัติเ พื่อ เสริม สรา งทัก ษะในการทํา งานใหกับ
นั ก ศึ ก ษาที ่ ล งทะเบี ย นในรายวิ ช าต า งๆ ใหก ับ คณาจารย เจา หนา ที ่แ ละนัก ศึก ษา ไดร ับ ทราบถึง
ขั้ น ตอน วิ ธี การและแนวทางปฎิ บั ติอย า งเปน แบบแผน
ขั้น ตอน กระบวนการ งานสนั บสนุ น การเรี ยนการสอนในการฝกปฎิ บัติ
1. งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษาประชุมวางแผนภายในเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรม
2. งานเทคโนโลยี และโสตทั ศนศึกษาหารือกับ อาจารยป ระจําวิช าเพื่อกําหนดขอบเขตดา น
วัตถุประสงค เนื้อหา วัสดุอุปกรณและระยะเวลาในการฝกปฏิบัติ
3. งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษากําหนดขอบเขตเนื้อหา กิจกรรมในการฝกปฏิบัติใหมีความ
เหมาะสมในแตละหัวขอที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยประจําวิชา
4. หัวหนางานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษาจัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหัวขอ เพื่ อ
ถายทอดความรูใหกับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณที่ใชในการฝกปฏิบัติ
6. ดําเนินการตามขอบเขตเนื้อหาและกิจกรรมในการฝกปฏิบัติใหกับนักศึกษา
7. ประเมินผลการดําเนินงานในแตละดานเชน ดานวิทยากร ดานระยะเวลา กิจกรรมในการฝก
ปฏิบัติ เปนตน เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขและใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป

แนวปฏิ บัติ ที่ดี ของงานบริ การ ยื ม -คืน เครื่องมื อโสตทัศ นูปกรณ
จากการอบรมเชิ งปฏิ บั ติก าร PDCA งานเทคโนโลยีแ ละโสตทัศ นศึก ษา ไดทํา ขั้น ตอนและ
รายละเอีย ดการยื ม -คื น เครื่ อ งมื อ โสตทั ศ นูป กรณ เพื่อ ความสะดวก รวดเร็ว และถูก ตอ งตามระเบีย บ
ให กับ คณาจารย เจ า หน า ที่ และนั กศึ กษา ไดรับ ทราบและเปน แนวทางปฏิบัติอยางเปน แบบแผน
ขั้ น ตอนและรายละเอี ยดการยืม -คืน เครื่องมื อโสตทัศ นูปกรณ
1. นักศึกษาตองยื่นเอกสารการยืมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ ลวงหนากอนวันใชงาน 3 วัน ตาม
แบบฟอรมที่คณะกําหนด โดยระบุระยะเวลาการใชงานและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของอยางครบถวน โดยมี
เวลากําหนดการยืมและคืนดังนี้
- เวลาการยืม ตั้งแตเวลา 08.00 น. - 16.00 น.
- เวลาการคืน ตั้งแตเวลา 08.00 น. - 12.00 น.
2. นั กศึ กษาต อ งมี คํา รั บ รองจากอาจารยป ระจํ าวิช าที่ ล งทะเบีย นเรี ย นในรายวิ ช านั้น หรื อ
หัวหนากลุมวิชากรณีเพื่อดําเนินกิจกรรมที่ไมอยูในวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
3. การยืมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ นักศึกษาจะตองตรวจสอบจํานวนและสภาพเครื่องมือ
โสตทั ศ นู ป กรณ กอ นลงนามรั บ ของในแบบฟอรม และดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ โสตทั ศ นูป กรณ ใ ห อยู ใ นสภาพ
เรียบรอยตลอดระยะเวลาการใชงาน
4. การคืนเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ นักศึกษาจะตองคืนภายในเวลาที่กําหนดและลงลายมือชื่อไว
เปนหลักฐานทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือวาคณะฯ ยังไมไดรับของคืน และนักศึกษาจะตองคืนภายในเวลาที่กําหนด
5. เครื่องมือโสตทัศนูปกรณที่ รับคืน จะตองมีหมายเลขครุภัณฑตรงกับที่นักศึกษาลงลายมือชื่อ
รับไปครั้งแรก และหมายเลขครุภัณฑนั้นจะตองไมมีรองรอยการเปลี่ยนแปลง ขูด/ลบ หรือแกไขครุภัณฑ
6. เครื่องมือโสตทัศนูปกรณหากเกิดการชํารุดเสียหาย โดยไมสามารถซอมได หรือสูญหาย ซึ่ง
เกิดจากความประมาทของนักศึกษา ใหนักศึกษาซื้อทดแทน โดยใชยี่หอเดิมหรือที่เทียบเคียงกันได และหาก
ไมสามารถหาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณมาคืนได ก็ใหชดใชเปนเงินตามอัตรามูลคาของทรัพยสินนั้น

ขั้นตอนการยืม - คืน อุปกรณเพื่อใชภายในมหาวิทยาลัย (Flow Chart)
กรอกแบบฟอร์ มยืม-คืน
(โสต-01)
ยื่นแบบฟอร์ มที่งานเทคโนโลยีฯ
ณ ชัน้ 4 ตึกมีเดีย
เจ้ าหน้ าที่หมวดบริ การสือ่
ตรวจสอบแบบฟอร์ ม

อนุมตั ิ

เสนอหัวหน้ า
งานเพื่ออนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

รับอุปกรณ์

ใช้ งานภายใน
1 วัน
คืนอุปกรณ์

เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบ

ไม่ชํารุด
ลงชื่อผู้คืน
ลงชื่อผู้รับคืน
ในแบบฟอร์ ม

ชํารุด

ชดใช้ คา่ เสียหายภายใน
10 วัน

ขั้นตอนการยืม - คืน อุปกรณเพื่อใชภายนอกมหาวิทยาลัย (Flow Chart)
กรอกแบบฟอร์ มยืม-คืน
(โสต-02)

นักศึกษาภาคไทย

สถานะนักศึกษา

นักศึกษา B.J.M.

นําแบบฟอร์ มให้ อาจารย์

นําแบบฟอร์ มให้ ผู้อํานวยการหรือ

ประจําวิชาหรื อ

ผู้จดั การโครงการลงนาม

หัวหน้ าสาขาลงนาม

ยื่นแบบฟอร์ มที่งานเทคโนโลยีฯ
ณ ชัน้ 4 ตึกมีเดีย

เจ้ าหน้ าที่หมวดบริ การสือ่
ตรวจสอบแบบฟอร์ ม

เจ้ าหน้ าที่หมวดบริ การสือ่
นําเสนอหัวหน้ างานเทคโนโลยีฯ
ลงนาม (ภายใน 1 วัน)

นําเสนอเลขานุการคณะ
เพื่อพิจารณา
(ภายใน 3 วัน)

อนุมตั ิ

นําเสนอคณบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
(ภายใน 3 วัน)

รับอุปกรณ์
ใช้ งานภายใน
3 วัน
ไม่ชํารุด

ลงชื่อผู้คืน
ลงชื่อผู้รับคืน
ในแบบฟอร์ ม

ไม่อนุมตั ิ

กระบวนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (PDCA)
งานบริการการศึกษาและวิชาการ
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-------------จากการผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการบริห ารจัดการ งานบริการการศึกษาและวิช าการ คณะ
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งไดกําหนดจัดทําแผนที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเปนเลิศดานปฏิบัติการ ทั้งดานคุณภาพและบริการ
จากผลการปรับปรุงดวยการใชระบบ PDCA ดังกลาว งานบริการการศึกษาและวิชาการ จึงมีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 2 เรื่อง ดังนี้
1. แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการดําเนินงานเชิญบรรยายพิเศษ
1. งานบริการการศึกษาประชุมเพื่อสรุปและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานเชิญบรรยาย
พิ เ ศษ ซึ่ งประกอบด ว ย ระเบี ย บข อ บั งคั บ และหลั กเกณฑ ที่เกี่ย วขอ ง ขั้น ตอนในการดํา เนิน งาน การกํ าหนด
แบบฟอรมใชงาน ระยะเวลาการดําเนินงาน และชองทางการติดตอประสานงาน
2. หัวหนางานบริการการศึกษา และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ดําเนินการรวบรวมขอมูล เรียบเรียง
ออกแบบคูมือ เพื่อใหมีความนาสนใจและเขาใจงายตอผูใชงาน
3. เมื่อดําเนินการออกแบบโดยจัดทําเปนคูมือ ในลักษณะของแผนพับ เนื่องจากสะดวกตอการใช
งาน โดยไดประสานกับฝายโสตฯ ของคณะฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการออกแบบ
4. งานบริการการศึกษาฯ ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธใหผูใชงาน (อาจารย) ไดรับทราบ
เพื่อประโยชนในการเชิญบรรยายพิเศษ โดย แจกใหกับอาจารยผูสอนทุกทานในคณะฯ และประชาสัมพันธลงบน
5. ดําเนินการจัดทําประเมินผลจากอาจารยที่ไดรับแผนพับและนําไปใชงานจริงสําหรับการเชิญ
บรรยายพิเศษ วามีความเขาใจในเอกสารที่ประชาสัมพัน ธหรือไม เพื่อนําผลมาพัฒ นาและปรับปรุงใหมีความ
ทันสมัยและครอบคลุมในทุกดาน

(ตัวอยางแผนพับ)

2. แนวปฏิบัติที่ดีงานใหบริการและสิ่งสนับสนุนการศึกษา
1. งานบริ ก ารการศึ ก ษาจั ด ทํ า ขอ มูล ดา นอุป กรณที ่ม ีแ ละสามารถใหบ ริก ารแกน ัก ศึก ษา
พร อ มกํ า หนดขั ้ น ตอนการให บ ริ ก ารและสิ ่ง สนับ สนุน การศึก ษา เพื ่อ ประชาสัม พัน ธแ ละเผยแพรใ ห
นั กศึ กษาได ทราบตามช องทางต า ง ๆ ได แก บอรดประชาสัมพัน ธ และบน www.jc.tu.ac.th
2. ประชุม เพื่ อ สร า งความเข า ใจในขั้น ตอนและวิธีก ารใหบ ริก ารเพื่อ ใชเ ปน แนวทางปฏิบัติใ น
การให บ ริ ก ารที่ ส อดคล อ งกั น โดยมี ผู ช ว ยคณบดีฝา ยการนัก ศึก ษา คณะกรรมการนัก ศึก ษา (กนวส.) และ
บุ คลากรด า นบริ กการการศึ กษา ร ว มประชุม
3. หั ว หน า งานบริ ก ารการศึ ก ษาฯ มอบหมายเจ า หนา ที่ที่รับ ผิด ชอบสํา หรับ การปฏิบัติง าน
ด า นยื ม-คื น อุ ป กรณ โดยตรง เพื่ อความคลองตัว และการตรวจเช็คอุป กรณห ลังการใชงาน
4. ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า การประเมิ น ผลความพึ ง พอใจในการให บ ริ ก ารและสิ ่ ง สนั บ สนุน แก
นั กศึ กษา ในทุ กสิ้ น ภาคการศึ กษา สํา หรั บ เปน ขอมูล ในการพัฒ นาและปรับ ปรุงอยางตอเนื่อง
5. ดํา เนิ น การรวบรวมข อ มู ล การใชอุป กรณ และการใชบ ริก ารตา ง ๆ ของนัก ศึก ษาตลอด
ระยะเวลาใน 1 ภาคการศึ ก ษา เพื่ อ นํา ป ญ หาและขอ เสนอแนะเสนอตอ ที่ป ระชุม คณะกรรมการนัก ศึก ษา
เพื่ อทราบและกํา หนดนโยบายสํา หรั บ ดํา เนิน การแกไขปญ หาและพัฒ นาตามความตอ งการของนั ก ศึ ก ษาใน
ภาคถั ด ไป

งานบริการการศึกษาและวิชาการ
23 กรกฎาคม 2558

