
 

แนวปฏิบัติการปรับปรงุหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

ความสําคญั/สภาพปญัหา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ 
พ.ศ.2552 (TQF) ให้คณะกรรมการประจําหลักสูตร สาขาวิชาและคณะ มีการพัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด ซึ่งคณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครบรอบระยะเวลา5 ปี เพ่ือให้
หลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีข้ึน หรือสมบูรณ์ข้ึน เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการปรับปรุงหลักสูตร ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยหลักสูตรได้มีการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
และศึกษาจากคู่มือการพัฒนาหลักสูตรของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และได้สรุปเป็นแนวปฏิบัติใน
การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตร สาขาวิชาและคณะ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป 

 

สรุปวธิีการดําเนินงานการปรับปรงุหลักสูตร 

ที่ ขั้นตอน 
1 จัดทําโครงการปรับปรุงหลักสตูรนําเสนอต่ออธิการบด ี
2 ประชมุกรรมการบริหารหลักสูตรและแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสตูร 

1. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร 
2. ผู้เชี่ยวชาญหรอืผูท้รงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. ผู้ใช้บัณฑิต 
4. นักศึกษาปัจจุบันและ / หรือศิษย์เก่าของหลักสตูร 

3 ประชมุคณะกรรมการการปรับปรุงหลักสูตรนําเล่ม มคอ.2 มาอภิปราย แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 
และทําการแก้ไขเอกสาร (เอกสารร่างหลักสูตร) 

4 เรียนเชิญ คณบดี  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนพัฒนา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร  
และประธานสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
ประชมุวิพากย์หลักสตูร ครั้งที่ 1 



ที่ ขั้นตอน 
5 ประชมุคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรประชมุ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (มคอ.2) จากการวิพากย์
ครั้งที่ 1 

6 เรียนเชิญ คณบดี  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนพัฒนา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร  
และประธานสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
ประชมุวิพากย์หลักสตูร ครั้งที่ 2 

7 ประชมุคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรประชมุ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (มคอ.2) เพ่ือนําเสนอ
หลักสตูรต่อกรรมการวิชาการคณะ 

8 ประชมุคณะกรรมการวิชาการคณะและประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาความถูกตอ้ง
เก่ียวกับ 
- แบบฟอร์ม 
- คุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 
- ตรวจสอบภาษา โดยสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย 

9 ประชมุคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร พิจารณาความถูกตอ้งของ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสตกิส์และซัพพลายเชน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (มคอ.2) โดยแจ้งผลกลับไปยังหลักสูตร เพ่ือทํา
การแก้ไขและปรับปรุง เพ่ือนําเสนอ (ร่าง) หลักสตูรฯ ตอ่สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

10 กรรมการการปรับปรุงหลักสตูรเสนอบันทึกข้อความของ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ตอ่สาํนักงานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  

11 อนุกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรได้เสนอตอ่ สสว. เพ่ือให้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดําเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงภายใน 14 วัน และส่งกลับคืน สสว. เพ่ือเสนอตอ่สภาวิชาการ 

12 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรด้วยการนาํเสนอภาพน่ิง ประกอบไปด้วย 
1. ชื่อหลักสูตร ชือ่ปริญญา และสาขาวิชา 
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วม 
วิพากย์หลักสูตร 
3. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสตูรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
5. โครงสร้างหลักสูตร  



ที่ ขั้นตอน 
6. รายงานผลการสํารวจความตอ้งการของผู้ใชบั้ณฑิตทีม่ีตอ่สาขาวิชา 
7. รายงานเปรียบเทียบหลักสตูร เดิม และหลักสูตรปรับปรุง โดยมีข้อแตกต่างกันอย่างไร โดยตอ้งให้

เหตุผลประกอบ 
**การนําเสนอหลักสตูรต่อสภาวิชาการได้น้ันจะตอ้งผ่านการแก้ไขปรับปรุงจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสตูรของ สสว.** 
- สสว.แจ้งผลการพิจารณามายังคณะเพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา 10 วัน และให้หลักสตูรดําเนินการ
แก้ไขตามมติทีป่ระชมุสภาวิชาการ 

13 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรดําเนินการแก้ไขหลักสูตรและนําส่งตอ่ สสว. เพ่ือนําการเสนอตอ่ 
สภามหาวิทยาลัย 

14 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรด้วยการนาํเสนอภาพน่ิง ประกอบไปด้วย 
1. ชื่อหลักสูตร ชือ่ปริญญา และสาขาวิชา 
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วม   วิพากย์หลักสตูร  
3. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสตูรและมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
5. โครงสร้างหลักสูตร 
6. รายงานผลการสํารวจ 

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มตีอ่สาขาวิชา 
7. รายงานเปรียบเทียบหลักสตูร เดิม และหลักสูตรปรับปรุง โดยมีข้อแตกต่างกันอย่างไร โดยตอ้งให้

เหตุผลประกอบ 
- สสว. แจ้งผลการพิจารณามายังคณะเพ่ือปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลา 10 วนั และให้หลักสูตรดําเนินการ
แก้ไขตามมติทีป่ระชมุสภามหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอต่อ สกอ. 

15 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรดําเนินการแก้ไขตามมติทีป่ระชมุสภามหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอต่อ สกอ. 
 

จัดทําโดย 

 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 



แนวปฏิบัติในการเขียนโครงการวิจัยชุมชนเพ่ือขอรับทุนระดับหลักสตูร 
 
ความสําคัญ/สภาพป)ญหา 
 คณะวิทยาการจัดการ มีปริมาณงานวิจัยไม�มากนักและเป�นการวิจัยของอาจารย�หรือนักวิจัยกลุ�ม
เดิม คณะจึงให"ความสําคัญกับการสนับสนุนให"บุคลากรทํางานวิจัยมากข้ึน ประกอบกับมีแหล�งทุน
สนับสนุนการวิจัยท้ังภายในและภายนอก สําหรับวิจัยชุมชนนั้นมหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยชุมชน
ทุนละ 100,000 บาท ท่ีผ�านมายังไม�มีหลักสูตรใดยื่นขอทุนวิจัยดังกล�าวนี้เลย ด"วยเหตุนี้การจัดการความรู"
เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยชุมชนเพ่ือขอรับทุนระดับหลักสูตร จึงเป�นการประมวลความรู"และ
ประสบการณ�จากนักวิจัยและอาจารย�ท่ีมีประสบการณ�การทําวิจัย โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจในการจัดทํา
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ"าน
คลองห"า หมู� 2 ต.คลองห"า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มาเป�นแนวทางให"อาจารย�หรือผู"สนใจทําวิจัยชุมชน
แต�ขาดประสบการณ� ได"เรียนรู"เพ่ือใช"เป�นแนวทางในการขอรับทุนสนับสนุนในทําวิจัยต�อไป 
 
ศักยภาพของผู,วิจัย  

ผู"วิจัยต"องรู"ศักยภาพของตนเอง ในประเด็นต�อไปนี้  
1. รู"ว�าตนเองมีความชํานาญ/ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาหรือศาสตร�ใด เพ่ือเลือกแหล�งทุน ได"

สอดคล"องกับสาขาวิชาหรือศาสตร�ท่ีตนถนัด ทําวิจัยท่ีตรงกับความรู"ความสามารถของเรา  
2. รู"ภาระงานและการจัดสรรเวลา เพ่ือประเมินขนาดโครงการ ระยะเวลาท่ีแหล�งทุนกําหนด 
3. รู"จักสร"างเครือข�าย 
 - เครือข�ายท่ีจะมาเป�นทีมงาน เพ่ือคุณภาพของงานวิจัยและสามารถเติมเต็มในส�วนท่ี ผู"วิจัยขาด

ความเข่ียวชาญ  
- เครือข�ายนักวิจัยท่ีใกล"ชิดกับแหล�งสนับสนุนทุนวิจัย ผู"ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ� ความรู"ด"าน

การวิจัย เช�น รองศาสตราจารย� หรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอกและเป�นท่ียอมรับของแหล�งทุน มา
เป�นท่ีปรึกษาโครงการ  

– เครือข�ายเจ"าหน"าท่ีของแหล�งทุนท่ีติดต�อประสานงาน สอบถามข�าวการพิจารณาทุน  
- พัฒนาโครงร�างโดยให"รุ�นพ่ีท่ีมีประสบการณ�ช�วยตรวจหรือให"คําแนะนํา 

 
ข้ันตอนการเตรียมการวิจัย 
 1.ศึกษาบริบทชุมชน โดยลงพ้ืนท่ีประสานงานกับผู"ใหญ�บ"าน กํานัน หรือ องค�การบริหารส�วน
ตําบล ต"องเข"าไปใกล"ชิดกับคนในชุมชนแบบไม�เป�นทางการ 
 2.การวิเคราะห�ป@ญหาชุมชน โดยนําข"อมูลท่ีได"จากการลงพ้ืนท่ีซํ้าๆ กันกลับมาวิเคราะห� 
 3. ความต"องการของชุมชน นําโจทย�วิจัยท่ีได"ไปจัดเวทีชุมชนเพ่ือรับฟ@งความคิดเห็นของ
ประชาชนในการท่ีจะให"ข"อมูลในการวิจัยและร�วมพิจารณาประโยชน�ของงานวิจัยต�อการพัฒนาชุมชน
ท"องถ่ิน 
 4.พัฒนาเครื่องมือในการหาข"อมูลเบ้ืองต"น ได"แก� แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ�ประชาชน  
เพ่ือพิจารณาความต"องการท่ีแท"จริง และนําข"อมูลท่ีได"มาพัฒนาโครงร�างวิจัย 

5.เขียนโครงการวิจัยชุมชนเพ่ือขอรับทุนตามกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดต�อไป 



ข้ันตอนการดําเนินการเขียนโครงการวิจัยชุมชนเพ่ือขอรับทุนระดับหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรส�งข"อเสนอโครงการผ�าน

กรรมการระดับคณะตรวจสอบ 
และส�งมายังสถาบันวิจัยภายใน 

วันท่ี  7  ของทุกเดือน 

สถาบันวิจยัส�งให"คณะกรรมการและ
ผู"ทรงคุณวุฒิประเมิน  

สถาบันวิจยัส�งให"คณะกรรมการพิจารณาทุน
ระดับมหาวิทยาลัย  

เพื่อประเมินความเหมาะสมในภาพรวม  

เสนออธิการเพือ่อนุมัติ  

ผ�าน ไม�ผ�าน 

หลักฐานการส/งข,อเสนอโครงการระดับ
หลักสูตร 

1.ข"อเสนอโครงการ 

- ระบชืุ�อผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก  1 คน  
- ระบชืุ�อผู้ทรงคณุวฒิุที�มหาวิทยาลยัแตง่ตั %ง 1 คน 

(เพื�อใช้ประเมินผลงาน) 

การประเมินข,อเสนอโครงการระดับหลกัสูตร 
1.สถาบันวิจัยรับเร่ืองจากคณะและส�งข"อเสนอโครงการไป

ยังผู"ประเมิน  3 ส�วน  

- ระบชืุ�อผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก  1 คน 

- ระบชืุ�อผู้ทรงคณุวฒิุที�มหาวิทยาลยัแตง่ตั %ง 1 คน 
- กรรมการจากคณะกรรมการพิจารณาทนุของ

มหาวิทยาลยั  3  คน 
2.สถาบันวิจัยรวบรวมและส�งผลการประเมินกลับไปยัง

หลักสูตรท่ีเสนอโครงการ  เพื่อปรับแก"และนําส�งเข"ามายัง
สถาบันวิจยั  
3.สถาบันวิจัยรับเร่ืองจากคณะและส�งข"อเสนอโครงการไป

ยังผู"ประเมิน  3 ส�วน (สามารถแก"ไข  2  คร้ัง ภายใน

ระยะเวลา  30  วัน มิเช�นน้ัน ถือว�าไม�ให"ผ�านการอนุมัติ) 
 

หลักฐานการส/งข,อเสนอโครงการ 
ระดับหลักสตูรเพ่ือส/ง 

คณะกรรมการพิจารณาทุนระดบัมหาวิทยาลยั  
1.ข"อเสนอโครงการท่ีผ�านการปรับแก"เรียบร"อย  (ผ�าน

คณะกรรมการท้ัง  3 ส�วน) 

2.แบบประเมินโครงการวิจัยจากคณะกรรมการท้ัง  3 ส�วน 



ข,อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
1.ศึกษานโยบายของรัฐบาล และประเด็นทิศทางแนวโน"มในอนาคต จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห�งชาติ แผนพัฒนาของหน�วยงาน องค�กรท่ีเป�นแหล�งทุน เพ่ือนํามาเป�นขอบเขตและหัวข"อ
งานวิจัย เช�น เศรษฐกิจพอเพียง อาเซียน การท�องเท่ียว ผู"สูงอายุ เป�นต"น 

2.ศึกษาประเด็นท่ีเป�นเอกลักษณ� จุดเด�น หรือความต"องการของพ้ืนท่ี ชุมชน หรือจังหวัดเพ่ือ
กําหนดเป�นขอบเขตหรือหัวข"อวิจัย 

3.ศึกษางานวิจัยท่ีเคยได"รับทุนสนับสนุนจากแห�งทุนท่ีเราจะขอรับทุน 
4.การเขียนโครงร�างงานวิจัยท่ีดีใช"เวลามาก ฉะนั้นควรมีการเตรียมตัวเนิ่นๆ มีการวางแผนไว"

ล�วงหน"า เขียนร�างไว"คร�าวๆ แก"ไข ปรับปรุงและตรวจทานการสะกดคําผิดคําถูก 
 
จัดทําโดย 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

 
 
 



แนวปฏิบัติท่ีดีของงานบริการดานการเบิก - จายวัสดุ 

 

      จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ PDCA งานคลังและพัสดุ จึงไดจัดทําหลักเกณฑการเบิก - จายวัสดุ 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองตามระเบียบฯ เปนการบริการท่ีดีของสวนงานดานพัสดุ โดยเผยแพรผาน

ทางเว็บไซต และประชาสัมพันธเพ่ือใหบุคลากรของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนไดทราบ ตลอดจน

เปนแนวทางปฏิบัติใหบุคคลภายนอกนําไปปฏิบัติหรือดัดแปลง  

 

ข้ันตอนการเบิกวัสดุ 

1. ติดตอรับเอกสารแบบฟอรมใบเบิกวัสดุท่ีงานพัสดุ 

2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอรมใบเบิกวัสดุใหครบถวน  

3. ยื่นใบเบิกวัสดุใหเจาท่ีพัสดุท่ีหองพัสดุ ชั้น 3 ในทุกวันทําการ 

4. ติดตอรับพัสดุ หลังจากยื่นเอกสารแลวตามวันเวลาท่ีกําหนด พรอมลงชื่อผูรับของ 

5. กรณีวัสดุท่ีขอเบิกเปนวัสดุท่ีไมมีสํารองไวในคลัง แตมีความจําเปนตองใชในราชการ ใหผูเบิกขออนุมัติ

จัดซ้ือเปนครั้งคราวตามเหตุผลและความจําเปน 

 

กําหนดวันเวลารับวัสดุ 

ติดตอรับวัสดุหลังจากยื่นเอกสารแลวไดดังนี้  

1. กรณียื่นใบขอเบิก วันจันทรและวันอังคาร   

ติดตอรับวัสดุใน วันพุธ ชวงเชา เวลา 09.00 – 10.00 น. / ชวงบายเวลา 13.00 – 14.00 น. 

สถานท่ี หองพัสดุ ช้ัน 4  

2. กรณียื่นใบขอเบิก วันพุธ กอนเวลา 14.00 น.  

ติดตอรับวัสดุใน วันพุธ สถานท่ี หองพัสดุ ช้ัน 4  

3. กรณียื่นใบขอเบิก วันพุธ หลังเวลา 14.00 น.  

ติดตอรับวัสดุใน วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 11.00 น. สถานท่ี หองพัสดุ ช้ัน 3 

4. กรณียื่นใบขอเบิก วันพฤหัสบดีและวันศุกร   

ติดตอรับวัสดุใน วันจันทร ชวงเชาเวลา 09.00 – 11.00 น. สถานท่ี หองพัสดุ ช้ัน 3  

 

 



แนวปฏิบัติท่ีดีของงานสนับสนุนการเรียนการสอนในการฝกปฎิบัติ 

 

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ PDCA งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา ไดทําแนวทางใน

การสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมสรางทักษะในการทํางานใหกับ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาตางๆ ใหกับคณาจารย เจาหนาที ่และนักศึกษา ไดรับทราบถึง

ข้ันตอน วิธีการและแนวทางปฎิบัติอยางเปนแบบแผน 

 

ข้ันตอน กระบวนการ งานสนับสนุนการเรียนการสอนในการฝกปฎิบัติ 

1. งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษาประชุมวางแผนภายในเพ่ือหาแนวทางในการจัดกิจกรรม 

2. งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษาหารือกับอาจารยประจําวิชาเพ่ือกําหนดขอบเขตดาน 

วัตถุประสงค  เนื้อหา วัสดุอุปกรณและระยะเวลาในการฝกปฏิบัติ 

3. งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษากําหนดขอบเขตเนื้อหา กิจกรรมในการฝกปฏิบัติใหมีความ

เหมาะสมในแตละหัวขอท่ีไดรับมอบหมายจากอาจารยประจําวิชา 

4. หัวหนางานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษาจัดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในหัวขอ เพ่ือ

ถายทอดความรูใหกับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณท่ีใชในการฝกปฏิบัติ 

6. ดําเนินการตามขอบเขตเนื้อหาและกิจกรรมในการฝกปฏิบัติใหกับนักศึกษา 

7. ประเมินผลการดําเนินงานในแตละดานเชน ดานวิทยากร ดานระยะเวลา กิจกรรมในการฝก

ปฏิบัติ เปนตน เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขและใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

 

 



แนวปฏิบัติท่ีดีของงานบริการ ยืม-คืนเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ 

 

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ PDCA งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา ไดทําขั้นตอนและ

รายละเอียดการยืม-คืน เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและถูกตองตามระเบียบ 

ใหกับคณาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษา ไดรับทราบและเปนแนวทางปฏิบัติอยางเปนแบบแผน 

 

ข้ันตอนและรายละเอียดการยืม-คืนเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ 

1. นักศึกษาตองยื่นเอกสารการยืมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ ลวงหนากอนวันใชงาน 3 วัน ตาม

แบบฟอรมท่ีคณะกําหนด  โดยระบุระยะเวลาการใชงานและรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวของอยางครบถวน โดยมี

เวลากําหนดการยืมและคืนดังนี้ 

- เวลาการยืม ตั้งแตเวลา 08.00 น. - 16.00 น.  

- เวลาการคืน ตั้งแตเวลา 08.00 น. - 12.00 น.  

2. นักศึกษาตองมีคํารับรองจากอาจารยประจําวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น หรือ

หัวหนากลุมวิชากรณีเพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีไมอยูในวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 

3. การยืมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ นักศึกษาจะตองตรวจสอบจํานวนและสภาพเครื่องมือ

โสตทัศนูปกรณกอนลงนามรับของในแบบฟอรมและดูแลรักษาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณใหอยูในสภาพ

เรียบรอยตลอดระยะเวลาการใชงาน 

4. การคืนเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ นักศึกษาจะตองคืนภายในเวลาท่ีกําหนดและลงลายมือชื่อไว

เปนหลักฐานทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือวาคณะฯ ยังไมไดรับของคืน และนักศึกษาจะตองคืนภายในเวลาท่ีกําหนด

  

5. เครื่องมือโสตทัศนูปกรณท่ี รับคืน จะตองมีหมายเลขครุภัณฑตรงกับท่ีนักศึกษาลงลายมือชื่อ

รับไปครั้งแรก และหมายเลขครุภัณฑนั้นจะตองไมมีรองรอยการเปลี่ยนแปลง ขูด/ลบ หรือแกไขครุภัณฑ 

6. เครื่องมือโสตทัศนูปกรณหากเกิดการชํารุดเสียหาย โดยไมสามารถซอมได หรือสูญหาย ซ่ึง

เกิดจากความประมาทของนักศึกษา  ใหนักศึกษาซ้ือทดแทน โดยใชยี่หอเดิมหรือท่ีเทียบเคียงกันได และหาก

ไมสามารถหาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณมาคืนได ก็ใหชดใชเปนเงินตามอัตรามูลคาของทรัพยสินนั้น 

 

 



ข้ันตอนการยืม - คืน อุปกรณเพ่ือใชภายในมหาวิทยาลัย (Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกแบบฟอร์มยมื-คืน 

(โสต-01) 

เจ้าหน้าท่ีหมวดบริการสือ่ 

ตรวจสอบแบบฟอร์ม 

ยื่นแบบฟอร์มท่ีงานเทคโนโลยีฯ 

ณ ชัน้ 4 ตกึมเีดีย 

รับอปุกรณ์ 

อนมุตั ิ

ใช้งานภายใน 

1 วนั 

คืนอปุกรณ์ 

ชดใช้คา่เสยีหายภายใน 

10 วนั 

ไมชํ่ารุด 

ลงช่ือผู้คืน 

ลงช่ือผู้ รับคืน 

ในแบบฟอร์ม 

เสนอหวัหน้า

งานเพ่ืออนมุตั ิ
ไมอ่นมุตั ิ

ชํารุด 
เจ้าหน้าท่ี 

ตรวจสอบ

 

 



ข้ันตอนการยืม - คืน อุปกรณเพ่ือใชภายนอกมหาวิทยาลัย (Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกแบบฟอร์มยมื-คืน 

 (โสต-02) 

เจ้าหน้าท่ีหมวดบริการสือ่ 

ตรวจสอบแบบฟอร์ม 

ยื่นแบบฟอร์มท่ีงานเทคโนโลยีฯ 

ณ ชัน้ 4 ตกึมเีดีย 

นกัศกึษา B.J.M. นกัศกึษาภาคไทย 

นําเสนอเลขานกุารคณะ 

เพ่ือพิจารณา  

(ภายใน 3 วนั) 

สถานะนกัศกึษา 

 

นําแบบฟอร์มให้อาจารย์

ประจําวชิาหรือ 

หวัหน้าสาขาลงนาม 

นําแบบฟอร์มให้ ผู้ อํานวยการหรือ

ผู้จดัการโครงการลงนาม 

เจ้าหน้าท่ีหมวดบริการสือ่ 

นําเสนอหวัหน้างานเทคโนโลยีฯ 

ลงนาม (ภายใน 1 วนั) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับอปุกรณ์ 

อนมุตั ิ

ใช้งานภายใน 

3 วนั 

ไมชํ่ารุด 

ลงช่ือผู้คืน 

ลงช่ือผู้ รับคืน 

ในแบบฟอร์ม 

นําเสนอคณบดเีพ่ือ

พิจารณาอนมุตั ิ

(ภายใน 3 วนั) 

 

ไมอ่นมุตั ิ



กระบวนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (PDCA) 

งานบริการการศึกษาและวิชาการ 

คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-------------- 

จากการผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ งานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะ

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงไดกําหนดจัดทําแผนท่ีสอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางความเปนเลิศดานปฏิบัติการ ท้ังดานคุณภาพและบริการ  

จากผลการปรับปรุงดวยการใชระบบ PDCA ดังกลาว งานบริการการศึกษาและวิชาการ จึงมีแนว

ปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับการดําเนินงานเชิญบรรยายพิเศษ 

1. งานบริการการศึกษาประชุมเพ่ือสรุปและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานเชิญบรรยาย

พิเศษ ซ่ึงประกอบดวย ระเบียบขอบังคับและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ ข้ันตอนในการดําเนินงาน การกําหนด

แบบฟอรมใชงาน ระยะเวลาการดําเนินงาน และชองทางการติดตอประสานงาน 

2. หัวหนางานบริการการศึกษา และเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการรวบรวมขอมูล เรียบเรียง 

ออกแบบคูมือ เพ่ือใหมีความนาสนใจและเขาใจงายตอผูใชงาน  

3. เม่ือดําเนินการออกแบบโดยจัดทําเปนคูมือ  ในลักษณะของแผนพับ เนื่องจากสะดวกตอการใช

งาน โดยไดประสานกับฝายโสตฯ ของคณะฯ ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการออกแบบ 

4. งานบริการการศึกษาฯ ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธใหผูใชงาน (อาจารย) ไดรับทราบ

เพ่ือประโยชนในการเชิญบรรยายพิเศษ โดย แจกใหกับอาจารยผูสอนทุกทานในคณะฯ  และประชาสัมพันธลงบน  

5. ดําเนินการจัดทําประเมินผลจากอาจารยท่ีไดรับแผนพับและนําไปใชงานจริงสําหรับการเชิญ

บรรยายพิเศษ วามีความเขาใจในเอกสารท่ีประชาสัมพันธหรือไม เพ่ือนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงใหมีความ

ทันสมัยและครอบคลุมในทุกดาน 

 

 

 

 

 

 

 



(ตัวอยางแผนพับ) 

 

 



2. แนวปฏิบัติท่ีดีงานใหบริการและส่ิงสนับสนุนการศึกษา   

1. งานบริการการศึกษาจัดทําขอมูลดานอุปกรณที ่มีและสามารถใหบริการแกนักศึกษา 

พรอมกําหนดขั้นตอนการใหบริการและสิ ่งสนับสนุนการศึกษา เพื ่อประชาสัมพันธ และเผยแพรให

นักศึกษาไดทราบตามชองทางตาง ๆ ไดแก บอรดประชาสัมพันธ และบน www.jc.tu.ac.th  

2. ประชุมเพื่อสรางความเขาใจในขั้นตอนและวิธีการใหบริการเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใน

การใหบริการที่สอดคลองกัน โดยมีผูชวยคณบดีฝายการนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา (กนวส.) และ

บุคลากรดานบริกการการศึกษา รวมประชุม 

3.  หัวหนางานบริการการศึกษาฯ มอบหมายเจาหนาที่ที่รับผิดชอบสําหรับการปฏิบัติงาน

ดานยืม-คืนอุปกรณ โดยตรง เพ่ือความคลองตัวและการตรวจเช็คอุปกรณหลังการใชงาน 

4.  ดําเนินการจัดทําการประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการและสิ ่งสนับสนุนแก

นักศึกษา ในทุกสิ้นภาคการศึกษา สําหรับเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5. ดําเนินการรวบรวมขอมูลการใชอุปกรณ และการใชบริการตาง ๆ ของนักศึกษาตลอด

ระยะเวลาใน 1 ภาคการศึกษา เพื่อนําปญหาและขอเสนอแนะเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการนักศึกษา 

เพ่ือทราบและกําหนดนโยบายสําหรับดําเนินการแกไขปญหาและพัฒนาตามความตองการของนักศึกษาใน

ภาคถัดไป 

     

  

       งานบริการการศึกษาและวิชาการ 

23 กรกฎาคม 2558 

    

 

http://www.jc.tu.ac.th/�
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