๑. ขอมูลสวนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล: นายอธิพงศ อินโท
ตําแหนง: เจาหนาที่บริการการการศึกษา
สวนงาน: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานทะเบียนนักศึกษาและฐานขอมูล)
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน: ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

๒. ลักษณะงานโดยทั่วไป (Job Descriptions) ทีร่ ับผิดชอบ

๒.๑ งานที่ขาพเจารับผิดชอบ ไดแก
(๑) ดู แ ลฐานข อ มู ล และประสานงานกั บ บริ ษั ท จี เอเบิ ล ในส ว นของระบบบริห ารการศึ ก ษาที่
เกี่ ย วข องกั บ การให สิท ธิ์ จั ดการผู ใช งาน การลงทะเบี ย นเรี ย น ทะเบี ย นประวัติ นั กศึ กษา การประมวลผล
การศึกษา และการเงินสําหรับนักศึกษา
(๒) บริการแกไขปญหา และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชงานระบบบริหารการศึกษา เพื่อใหการ
ดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่สามารถใชงานระบบฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การบันทึกคะแนน และการประมวลผลตัดเกรดสําหรับอาจารยผูสอน
(๓) ประมวลผลและจัดทําสรุปคาธรรมเนียมการศึกษาคงคางของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
(๔) จัดทําขอมูลสถิติ ตามที่สวนงานภายใน และภายนอกขออนุเคราะหขอมูล เชน ขอมูลจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา และรายงานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)
(๕) กําหนดคาตั้งตนในระบบบริหารการศึกษา เชน การตั้งคาปฏิทินกิจกรรมวิชาการของนักศึกษา
แตละรหัส จําแนกตามปเขาศึกษา ในระบบบริหารการศึกษา
(๖) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
โดยจากงานที่รับผิดชอบทั้งหมด ขาพเจาขอเลือกงานหลักเพื่อแสดงถึงกระบวนการดําเนินงาน
(Flowchart) และผูรับบริการหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ คือ งานกําหนดคาตั้งตน ในสวนของการตั้งคาของปฏิทิน
กิจกรรมวิชาการสําหรับนักศึกษา แตละรหัส และแตละคณะ/โรงเรียน
๒.๒ กระบวนการในการดําเนินงานและผูรับบริการหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมการกําหนดคา
ปฏิทินกิจกรรมวิชาการในระบบบริหารการศึกษา มีดังนี้
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการติดตามเอกสารประกาศ
ติดตามเอกสารประกาศ เจาหนาที่
เริ่มกระบวนการ
มหาวิทยาลัย เรื่อง กิจกรรมวิชาการ
มหาวิทยาลัยไดรวดเร็ว บริการ
การศึกษา
ของนักศึกษาของแตละภาคเรียน ที่
ทันเวลา
ดําเนินการติดตามเอกสาร
งานทะเบียน
ไดรับอนุมัติ จากงานสงเสริมวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัย
นักศึกษาและ
สามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซตของ
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของ
ฐานขอมูล
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นักศึกษาประจําภาคเรียน
(http://regis.dusit.ac.th/calendar/)
A

๑

ผังกระบวนการ

วิเคราะหและจัดกลุมนักศึกษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง กิจกรรมวิชาการ
ของนักศึกษา

รายละเอียดงาน
อานและศึกษารายละเอียดของ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กิจกรรม
วิชาการของนักศึกษา จากนั้นแบงกลุม
นักศึกษาตามเงื่อนไขของระบบบริหาร
การศึกษา เนื่องจากระบบบริหาร
การศึกษา มีการแบงกลุม ดังนี้
- ปภาคที่เขาศึกษาของนักศึกษา
- ระดับการศึกษา (ป.ตรี, ป.ตรี ๕ ป)
- คณะ/โรงเรียน
- ระบบของปฏิทินกิจกรรม

มาตรฐานคุณภาพงาน
จัดกลุมนักศึกษาได
ถูกตองและตรงประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
สอดคลองกับเงื่อนไข
ของระบบบริหาร
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่
บริการ
การศึกษา
งานทะเบียน
นักศึกษาและ
ฐานขอมูล

เพิ่มปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
ของนักศึกษา
ในระบบบริหารการศึกษา

เพิ่มปฏิทินกิจกรรมวิชาการในระบบ
บริหารการศึกษาตามกลุมที่แบงไว
และเพิ่มกิจกรรมตาง ๆ ที่นักศึกษาตอง
ดําเนินการ ในปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
ใหครบถวนถูกตอง โดยวันที่เริ่มตน –
สิ้นสุดกิจกรรม ในแตละกิจกรรมตอง
ตรงกับประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให
กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา ดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอยและเกิด
ประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
ของนักศึกษา ในระบบ
บริหารการศึกษา
ครบถวนถูกตอง

เจาหนาที่
บริการ
การศึกษา
งานทะเบียน
นักศึกษาและ
ฐานขอมูล

กิจกรรมวิชาการของ
นักศึกษา ในระบบ
บริหารการศึกษา
ครบถวนถูกตอง

เจาหนาที่
บริการ
การศึกษา
งานทะเบียน
นักศึกษาและ
ฐานขอมูล

A

ตรวจสอบปฏิทินกิจกรรมที่เพิ่มใน
ระบบบริหารการศึกษา ประจําภาค
ปฏิทินกิจกรรม
ไมใช การศึกษาวาครบถวนถูกตองตามกลุม
ในระบบบริหารการศึกษา
นักศึกษาหรือไม กรณีที่กิจกรรมไม
ถูกตอง
ถูกตองครบถวนใหดําเนินการแกไขให
ถูกตอง
ใช
ประกาศใชงานปฏิทิน
กิจกรรมในระบบ
บริหารการศึกษา

สิ้นสุดกระบวนการ

ประกาศใชงานปฏิทินกิจกรรมในระบบ ประกาศใชงานปฏิทิน
บริหารการศึกษา เพื่อใหนักศึกษา
กิจกรรมวิชาการไดทัน
สามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ
ตามกําหนด
นักศึกษาผานระบบบริหารการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

เจาหนาที่
บริการ
การศึกษา
งานทะเบียน
นักศึกษาและ
ฐานขอมูล
๒

๓. ขอบังคับ ประกาศ กฎ ระเบียบ สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่

ในการดําเนินงาน การกําหนดคาปฏิทินกิจกรรมวิชาการในระบบบริหารการศึกษา ตองมีการอางอิงประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหชวงเวลาการดําเนินงานกิจกรรม
ของนักศึกษา เปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น
๓.๑ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘
๓.๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๕
๓.๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
๓.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา
๓.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กิจกรรมวิชาการของอาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษา
๓.๗ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กิจกรรมวิชาการของผูประสานงานหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา

๔. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค

๔.๑ การปรับปฏิทนิ กิจกรรมวิชาการใหเปนไปตามการเปดภาคการศึกษาแบบประชาคมอาเซียน (AEC)
นั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบงปฏิทินกิจกรรมวิชาการออกเปน ๒ กลุม เนื่องจากเมนูใชงานในระบบบริหาร
การศึกษาบางเมนูยังไมรองรับการแบงกลุมการเรียนดังกลาว เชน เมนู ๔๓๑ ประมวลผลการเรียนนักศึกษาทีย่ ัง
คาง I และ M ซึ่งเปนกิจกรรมการปรับผลการเรียนจากเกรด I และ M เปนผลการเรียนตามเกณฑคะแนน, เมนู
๔๓๒ ประมวลผลการเรียนนักศึกษาที่ยังคาง F เปน W กรณีวิชาเลือกและเลือกเสรี ซึ่งเปนกิจกรรมการปรับผล
การเรียนเกรด F เปน W เปนตน ทําใหบางกิจกรรมไมสามารถทํางานผานระบบบริหารการศึกษาได และตองใช
โปรแกรมจัดการฐานขอมูลเขามาชวยดําเนินการควบคูกันไป
๔.๒ ระบบบริหารการศึกษา เปน ระบบที่ มีการทํ างานซับซ อน และมีการเชื่อมโยงกับ ระบบอื่น เชน
ระบบบุ ค ลากร ระบบหลั ก สู ต ร ส งผลให ก ารทํ างานของระบบในการตรวจสอบความถู กต องของข อมู ล ใช
ระยะเวลามาก ดวยขอมูลที่มีปริมาณมากทําใหระบบทํางานไดชา หรืออาจะใชงานไมไดในบางชวงเวลา ทําให
เกิดปญหาตอผูใชงานระบบบริหารการศึกษา
๔.๓ ทรัพยากรของอุปกรณที่สนับสนุนการทํางานของระบบบริหารการศึกษา (ฮารดแวร) ไมสามารถ
รองรับกิจกรรมที่มีผูเขาใชงานเปนจํานวนมากในชวงเวลาที่มีกิจกรรมพรอมกัน เชน กิจกรรมการรับรายงานตัว
นักศึกษา, กิจกรรมการประเมินอาจารยผูสอน และกิจกรรมการลงทะเบียนเรียน เปนตน เนื่องจากในขณะที่
กิจกรรมดังกลาวเริ่มทํางาน การใชงานระบบจะใชพื้นที่ของอุปกรณ (ฮารดแวร) เปนจํานวนมากสงผลใหระบบใช
งานได แตไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ

๕. แนวทางการแกไขปญหา การทดลองแกไขปญหาที่ผานมา และผลการแกไขปญหาที่ผานมา

๕.๑ ปญหาที่เกิดจากเมนูใชงานในระบบบริหารการศึกษาบางเมนูยังไมรองรับการแบงกลุมการเรียน มี
แนวทางแกปญหา คือ เขียนชุดคําสั่ง SQL ในโปรแกรมจัดการฐานขอมูล (Toad) เพื่อเลือกขอมูลที่ตองการ และ
ส ง ออกข อ มู ล เป น Excel Files แล ว ดํ า เนิ น การแก ไ ขข อ มู ล ใน Excel Files นั้ น ให ถู ก ต อ งตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย จากนั้นเขียนชุดคําสั่ง SQL เพื่อ Update ขอมูลในฐานขอมูลผานโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
๕.๒ ปญหาที่เกิดจากทรัพยากรของอุปกรณ (ฮารดแวร) ที่สนับสนุนระบบบริหารการศึกษาไมเพียงพอ
ตอการทํางานของระบบ มีแนวทางแกไข ดังนี้
๓

- เสนอของบประมาณในการปรับปรุงอุปกรณ (ฮารดแวร) ใหเพียงพอตอการใชงานของระบบ
- ปรับกระบวนการทํางานของระบบใหลดการตรวจสอบในปริมาณมาก เชน การปรับปฏิทิน
กิจกรรมไมใหมีชวงเวลาของกิจกรรมที่มีผูเขาใชงานระบบเปนจํานวนมากเกิดขึ้นพรอมกัน

๖. แนวทางการพัฒนางานในหนาที่หากไดรับการตอสัญญา และขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย

๖.๑ วิเคราะหและจัดทํารายงานที่มีรูปแบบ หรือมุมมองแบบใหมเสนอผูบริหาร เพื่อใชเปนขอมูล
สําหรับการตัดสินใจ
๖.๒ วิเคราะหความตองการของผูรับบริการที่เกี่ยวกับขอมูลสถิติที่ตองการโดยมิตองรองขอ เชน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาแยกตามหลักสูตร และปที่สําเร็จการศึกษา เปนตน

๔

