
เลขานุการภาควิชา & 

เลขานุการโครงการ
งานบริการการศึกษา



แนะน าหนนววงงาน
ปณิธาน
จะยึดมัน่ในการให้บริการด้วยถูกต้อง รวดเร็ว บริการประทับใจ

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บริการทางด้านการศึกษาทีถู่กต้อง รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีทีทั่นสมัย 

และบริการประทับใจ

พันธกิจ
❖ มุ่งมัน่การบริการการศึกษาด้วยความถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว

❖ พัฒนาระบบฐานข้อมูลทีส่ามารถสนับสนุนการบริการการศกึษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีทั่นสมัย

❖ พัฒนาการบริหารทรัพยากรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

❖ พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
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แนะน าหนนววงงาน

ค่านิยม
❖ พัฒนาการให้บริการอย่างสม ่าเสมอต่อเนือ่ง

❖ ยึดมัน่ในระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

วัฒนธรรมองค์กร
❖ การให้บริการทีมุ่่งเน้นคุณภาพ

❖ การบริหารจัดการทีเ่น้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม

❖ เสริมสร้างทีมงาน

04

05





ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล

(รองคณบดี)

ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง

(ผู้ช่วยคณบดี)

นางเรไร เมืองมา

เลขานุการ

ภาควิชาการบัญชี

นางฐิตารีย์ ย้ิมประเสริฐ

เลขานุการ

ภาควิชาการเงิน

นางสาวนิตยา ไชยชนะ

เลขานุการ

ภาควิชาการตลาด

นางสาวยุวธิดา กันธวัง

เลขาภาควิชาการจัดการ

และการเป็นผู้ประกอบการ

นางสาวขนิษฐา คุ้มใหญ่โต

เลขานุการ

หลักสูตร Ph.D.

นางวัลย์นารา สิงห์ทองวรรณ

เลขานุการ

หลักสูตร Ex-MBA

นางนิตยา ธนัญชัย

หัวหน้างานบริการ

การศึกษา

ผศ.เอก บุญเจือ

(ผู้ช่วยคณบดี)

เลขานุการภาควิชา & เลขานุการโครงการ
กลุวมสังกัดงานบริการการศึกษา

เลขานุการหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการธุรกิจบริการ

นางสาวบัวเร็ว คนภู

เลขานุการ

หลักสูตรMBA

นางสาวสโรชินี ศิลปานันทกุล

เลขานุการ

หลักสูตร M.S. Finance

นางสาววารุณี เหมืองหม้อ

เลขานุการหลักสูตร MM



เลขาภาค & 
เลขาโครงการ
สมาชิกในกลุ่ม

ช่ือ - นามสกุล หน่วยงาน ต าแหน่งในกลุ่ม

นางเรไร เมืองมา ภาควิชาการบัญชี หัวหน้ากลุ่ม

นางฐิตารยี์ ยิ้มประเสริฐ ภาควิชาการเงิน รองหัวหน้ากลุ่ม

นางสาวยุวธิดา กันธวัง ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ประสานงาน (เลขา)

นางสาวณพิธิภรณ์ มะโนลิ ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ สมาชิก

นางสาวนิตยา ไชยชนะ ภาควิชาการตลาด สมาชิก

นางสาวขนิษฐา คุ้มใหญ่โต หลักสูตร Ph.D. สมาชิก

นางวัลย์นารา สิงห์ทองวรรณ หลักสูตร Ex. MBA สมาชิก

นางสาวบัวเร็ว คนภู หลักสูตร MBA สมาชิก

นางสาววารุณี เหมืองหม้อ หลักสูตร MM สมาชิก

นางสาวสโรชินี ศิลปานันทกุล หลักสูตร M.S. Finance สมาชิก



งานสนับสนุนการด าเนินการของภาควิชาและ
หลักสูตร/โครงการ ทัง้ระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา

หน้าที่

- งานสนับสนุนการเรียนการสอน
- งานบริหารทัว่ไป
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานวิจัย
- งานบริการวิชาการแก่สังคม
- งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- งานอืน่ ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย

ขอบเขต

ลักษณะงาน
ของกลุวม



✓ โครงการสัมมนาวิชาการบุคลากรภาควชิา
และหลักสูตร

✓ งานประชุมภาควิชาและหลักสูตร
✓ งานประสานงานอาจารย์พิเศษ

งานบรหิารท่ัวไป

✓ การจัดท าตารางสอน
✓ การตรวจสอบแจ้งวันเวลาสอบแก่อาจารย์
ผู้สอน

✓ การตรวจสอบข้อมูลประเมินการสอน
✓ การออกจดหมายขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
✓ การประสานงานโครงการกระบวนวิชาทีมี่
การศึกษาดูงานและเชิญวิทยากร

งานสนับสนุนการเรยีนการสอน
✓ การให้ค าปรึกษาเรือ่งแผนการเรียน และ 
การย้ายสาขาวิชาของนักศึกษา

✓ การจัดท าตารางสอบ Midterm / Final
✓ เสนอค าขอต่างๆ ของนักศึกษาในแต่ละวิชา
✓ การส่งล าดับขัน้
✓ การส ารวจและจัดจ้าง TA/TS

ลักษณะงาน
ของกลุวม
กระบวนการท างาน : 
งานสนับสนุนภาควิชา และหลักสูตรปรญิญาโท



✓ การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.5)
✓ การจัดท า AOL

งานประกันคุณภาพการศกึษา

✓ การจัดท าเอกสารเกีย่วข้องกับงานวิจัย
ของคณาจารย์ภาควิชาและหลักสูตร

✓ การส ารวจและเก็บข้อมูลผลงานวิจัยของ
คณาจารย์

งานวิจัย
✓ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
✓ การฝึกงานของนักศึกษาชัน้ปีที ่3

งานพัฒนาคุณภาพนักศกึษา

ลักษณะงาน
ของกลุวม
กระบวนการท างาน : 
งานสนับสนุนภาควิชา และหลักสูตรปรญิญาโท



✓ โครงการบูรณาการการสอน (70x499) 
กับการบริการวิชาการแก่สงัคม

งานบรกิารวิชาการแก่สังคม

✓ การขออนุมัติเดินทางไปราชการ
✓ รายงานการเดินทางไปราชการ/สรุปค่าใช้จ่าย
✓ งานเอกสารรับเข้า-ส่งออก
✓ ประสานงานประจ าวันกับหน่วยงานต่างๆ
ภายในคณะฯ

✓ ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติเบิก 
ค่าสอนเกินภาระงาน ค่าสอนภาคพิเศษ

งานอ่ืน ๆ

ลักษณะงาน
ของกลุวม
กระบวนการท างาน : 
งานสนับสนุนภาควิชา และหลักสูตรปรญิญาโท



✓ โครงการสัมมนาวิชาการบุคลากรภาควิชา
และหลักสูตร

✓ งานประชุมภาควิชาและหลักสูตร
✓ งานประสานงานอาจารย์พิเศษ

งานบรหิารท่ัวไป

✓ การจัดท าตารางสอน
✓ การตรวจสอบแจ้งวันเวลาสอบแก่อาจารย์
ผู้สอน

✓ การตรวจสอบข้อมูลประเมินการสอน
✓ การออกจดหมายขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
✓ การประสานงานโครงการกระบวนวิชาทีมี่
การศึกษาดูงานและเชิญวิทยากร

งานสนับสนุนการเรยีนการสอน

ลักษณะงาน
ของกลุวม
กระบวนการท างาน : 
งานสนับสนุนภาควิชา และหลักสูตรปรญิญาโท

✓การให้ค าปรึกษาเรือ่งแผนการเรียน 
และ การย้ายสาขาวิชาของนักศึกษา

✓ การจัดท าตารางสอบ Midterm / Final
✓ เสนอค าขอต่างๆ ของนักศึกษาในแต่ละวิชา
✓ การส่งล าดับขัน้
✓ การส ารวจและจัดจ้าง TA/TS

จุดที่เกิดปัญหา



ตารางคัดเลือก Theme

หัวข้อประเมนิ

(Theme ตัวเลือก)

หัวข้อประเมนิ

คะแนนรวม ผลตัดสิน
นโยบายของ

ผู้บังคับบัญชา
ความเร่งด่วน

ความคาดหวังของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(ประโยชน)์

ความท้าทาย

(ท้าทายและเพ่ิม

ศักยภาพ)

น ้าหนัก (3) (2) (2) (2)

การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการแต่งต้ังและ
การแจ้งภาระงานสอบผู้ทรงคุณวุฒิ

2

(6)

1

(2)

3 

(6)

2

(4)
18 2

การลดเวลาการจัดท าเอกสารสอบปริญญานิพนธ์
และการท าเอกสารส าเร็จการศึกษา

2

(6)

1

(2)

2

(4)

2

(4)
16 3

เพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใช้วางแผน
การศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี

3

(9)

2

(4)

3

(6)

3

(6)
25 1 ✓

เกณฑ์การคัดเลือก Theme
นโยบายของผู้บังคับบัญชา ความเร่งด่วน ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ความท้าทายของทีม

3 คะแนน สอดคล้องมาก ต้องท าทันที คาดหวังสูงมาก ท้าทายมาก

2 คะแนน สอดคล้อง ภายใน 3 เดือน คาดหวังปานกลาง ท้าทายปานกลาง

1 คะแนน ค่อนข้างสอดคล้อง ภายใน 6 เดือน คาดหวังน้อย ท้าทายน้อย



หนัวข้อปัญหนา (Theme) 

เพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ

ที่ใช้วางแผนการศึกษา

ใหน้นักศึกษาระดับปริญญาตรี



มูลเหนตุจูงใจในการคัดเลือก Theme

เพ่ือตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร 

(ฝา่ยวิชาการฯ) 

ในการช่วยเหลือนักศึกษาในการ 

Self-Checking และวางแผนการ

การลงทะเบียนของตนเอง

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของผู้บรหิาร 
(ฝ่ายวิชาการฯ)

เพ่ือพัฒนาเครือ่งมือ

ในการวางแผนการศึกษาส าหรับ

อาจารย์ทีป่รึกษาและเลขาภาควิชา

ทีส่ามารถลดระยะเวลา

การให้ค าปรึกษาการวางแผน

การศึกษาได้ 

เพื่อพัฒนาเครื่องมือใน
การวางแผนการศกึษา

เพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนและ

ติดตามการลงทะเบียนของนักศึกษา

และใช้ข้อมูลทีไ่ด้จากการน าไป

วางแผนจัดการการเปิดกระบวนวิชา

ของภาควิชาในภาคการศึกษา / 

ปีการศึกษาต่อไป

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
วางแผนและติดตาม
การลงทะเบยีน



มูลเหนตุจูงใจในการคัดเลือก Theme

Management Accounting

Financing
Marketing

Service 
Business

ระดับปรญิญาตร ีรวมจ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 
1,575 คน (รหสั 57 – 63) ภาคปกตแิละภาคพิเศษ

สาขา การบญัชี (552 คน) 
ภาคปกต ิ: 390 คน / ภาคพิเศษ : 162 คน

สาขา บริหารธรุกจิ
- การเงนิและการธนาคาร (144 คน) 
ภาคปกต ิ: 144 คน / ภาคพิเศษ - คน

- การตลาด (475 คน) 
ภาคปกต ิ: 206 คน / ภาคพิเศษ : 269 คน

- การจดัการ (265 คน) 
ภาคปกต ิ: 137 คน / ภาคพิเศษ : 128 คน

สาขาการจัดการธุรกจิบริการ (หลกัสูตรสามภาษา)

ภาคปกต ิ: 139 คน 

62 63 64

63 60
55

60
63

55

60 63

63 60

55



แผนการเรียนแตกต่างกัน
(Study Program)

ลงทะเบียนไม่ตามแผน

การย้ายสาขาระหว่างศึกษา

Factors

Problems การdrop W / ได้ล าดับขัน้ F

การพักการเรียน

สาเหตุ

ทีเ่กีย่วขอ้ง

เลขา
ภาควิชา

อาจารย์
ทีป่รึกษา

งาน
บริการ
การศกึษา

1

2

3

• ใช้เวลานานตอ่นกัศกึษา 1 คน
• ต้องอาศยัประสบการณ์ของผู้ให้

ค าปรึกษา
• การเปลีย่นงานของบคุลากร/ลาออก



แผนการศกึษา 
(Study Program) 

มองเห็นแผนในอนาคต

ตัวอย่างเครื่องมือเดิมที่ภาควิชาต่าง ๆ ใช้ประกอบการ

พิจารณาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา



ระบบจ าลองผลการศึกษา (มชท.92) มองเหน็ผลในปัจจุบันและอดีต

ตัวอย่างเครื่องมือเดิมที่ภาควิชาต่าง ๆ ใช้ประกอบการ

พิจารณาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา



ตัวอย่างเครื่องมือเดิมที่ภาควิชาต่าง ๆ ใช้ประกอบการ

พิจารณาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา

ระบบจ าลองผลการศึกษา (มชท.92) มองเหน็ผลในปัจจุบันและอดตี



แผนกิจกรรม (Master Plan)

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ
ก าหนดการ (ปี 2564)

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

Plan

การคัดเลือกและก าหนดหัวข้อ สมาชิกทุกคนในกลุ่ม

ตรวจสอบระดับปัจจุบันกับที่ต้องการ ก าหนดจุดรุก 
ก าหนดเป้าหมาย

เรไร ฐิตารยี์ นิตยา 

ยุวธิดา ณพิธิภรณ์ 

เสนอแนวทางที่เหมาะสม สมาชิกทุกคนในกลุ่ม

ค้นหาแนวทางที่น าไปสู่ความส าเร็จ เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา

วางแผน  สมาชิกทุกคนในกลุ่ม

Do ปฏิบัติตามแผน เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา

Check ตรวจและยืนยันผลลัพธ์ เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา

Action
จัดท ามาตรฐาน บริหารให้คงอยู่ต่อเนื่อง 

ทบทวนข้อผิดพลาด และแผนการในอนาคต
เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา

แผน ปฏิบัติจริง 



แผนกิจกรรม (Master Plan)

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ
ก าหนดการ (ปี 2564)

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

Plan

การคัดเลือกและก าหนดหัวข้อ สมาชิกทุกคนในกลุ่ม

ตรวจสอบระดับปัจจุบันกับที่ต้องการ ก าหนดจุดรุก 
ก าหนดเป้าหมาย

เรไร ฐิตารยี์ นิตยา 

ยุวธิดา ณพิธิภรณ์ 

เสนอแนวทางที่เหมาะสม สมาชิกทุกคนในกลุ่ม

ค้นหาแนวทางที่น าไปสู่ความส าเร็จ เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา

วางแผน  สมาชิกทุกคนในกลุ่ม

Do ปฏิบัติตามแผน เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา

Check ตรวจและยืนยันผลลัพธ์ เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา

Action
จัดท ามาตรฐาน บริหารให้คงอยู่ต่อเนื่อง 

ทบทวนข้อผิดพลาด และแผนการในอนาคต
เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา

แผน ปฏิบัติจริง 



ตารางค้นหนาจุดรุก (Attack Point)

ก าหนดเป้าหมาย 

(Overall Target)
ระดับที่ต้องการ ระดับปัจจุบัน ช่องว่าง

การวางแผน
การลงทะเบียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โดยใช้เคร่ืองมือที่มี
ประสิทธิภาพ

✓ มีเคร่ืองมือที่สามารถ

ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาและ

เลขานุการภาควิชาฯ ดูผลการ

ลงทะเบียนของนักศึกษาที่เป็น

ปัจจุบัน และสามารถมองเห็น

แผนกระบวนวิชาที่จะต้อง

ลงทะเบียนในอนาคตได้อย่าง

ครบถ้วนตามหลักสูตร

✓ นักศึกษาสามารถ 

self-checking 

มีการสรุปผลการลงทะเบียนโดย
ใช้ระบบจ าลองผลการศึกษา 
(มชท.92) และแสดงรายละเอียด
แผนการเรียน (Study Program) 
โดยใช้ Excel และ Word 
แต่ยังไม่สามารถแสดงผล
ในภาพรวมของการลงทะเบียน
ที่เป็นปัจจุบัน และแผนที่จะต้อง
ลงทะเบียนในอนาคต

✓ มีเคร่ืองมือที่สามารถ
แสดงผลการลงทะเบียน
แบบ Real Time

✓ นักศึกษาสามารถ
ตัดสินใจวางแผน
ลงทะเบียนของตนเอง 
(self-checking) ใน
อนาคตได้



ตารางค้นหนาจุดรุก (Attack Point)

Theme หัวข้อส ำรวจ ระดับที่ต้องกำร ระดับปัจจุบัน ช่องว่ำง จุดรุก (ตัวเลือก)

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองมือ
ที่ใช้วางแผน
การศึกษา
ให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

เวลาในการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษารายคน

ลดเวลาการท างาน
เหลือ คร่ึงหน่ึงของที่
เคยใช้ (ประมาณ 
20 นาที ต่อ 1คน)

ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 40 นาที
ต่อ 1 คน

20 นาที ออกแบบระบบที่เป็น
มาตรฐาน เพ่ือลดเวลา
การท างาน

ขั้นตอนในการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ของแต่ละภาควิชาฯ

ลดขั้นตอนการ
ท างาน 50%

- ภาคการบัญชี 5 ขั้น
- ภาคการเงิน  5 ขั้น
- ภาคการจัดการฯ   6 ขั้น
- ภาคการตลาด 5 ขั้น

โดยเฉลี่ย 5 ขั้น

2 - 3 ขั้น ปรับลดขั้นตอนในการ
ให้ค าปรึกษา
(ตัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น/
ซ ้าซ้อนออก)

เคร่ืองมือที่ใช้ในการช่วย
วางแผนให้นักศึกษา

ปรับปรุงเคร่ืองมือ
ที่มีอยู่เดิม และ
พัฒนาการเห็น
แผนการลงทะเบียน
(Study Program)
ในภาพรวม

มีแผนการลงทะเบียน
(Study Program) ใน
MS Excel / Word 
และแบบจ าลองผล
การศึกษา (มชท.92)

การ Merge 
ข้อมูลการ
ลงทะเบียนและ 
Study Program 
(Registration 
data & Study 
Program)

ใช้เทคนิค 
Matrix Chart 
มาใช้ปรับปรุง/พัฒนา
เคร่ืองมือ Matrix 
Registration data & 
Study Program Chart



ตารางประเมินจุดรุก (Attack Point)

จุดรุก (ตัวเลือก)

หัวข้อประเมิน - (น ้ำหนัก)

ผล
ประเมิน
โดยรวม

ผล
ตัดสิน

เป้าหมายของจุดรุก 
(Secondary Targets)

การส่งผล
ต่อ

เป้าหมาย
ของ 

Theme

ความเป็นไป
ได้ในการลด
ช่องว่าง

ความสามาร
ถ

ของกลุ่ม

(3) (2) (2)

ออกแบบระบบที่เป็นมาตรฐาน 
เพ่ือลดเวลาการท างาน

3

(9)

1

(2)

3

(6)
17 x

ปรับลดขั้นตอนในการให้ค าปรึกษา
(ตัดข้ันตอนที่ไม่จ าเป็น/ซ ้าซ้อนออก)

1

(3)

2

(4)

2

(4)
11 x

ใช้เทคนิค Matrix Chart 
มาใช้ปรับปรุง/พัฒนาเคร่ืองมือ 
Matrix Registration Data & 
Study Program Chart

3

(9)

3

(6)

3

(6)
21 ✓

ปรับปรุงเครื่องมือที่มีอยู่เดิม 
และพัฒนาการมองเห็นแผนการ
ลงทะเบียนในภาพรวม โดยการ 
Merge ข้อมูลการลงทะเบียนเข้ากับ 
Study Program (Registration 
Data & Study Program)



ใช้เทคนิค

Matrix 

Chart 

มาใช้

พัฒนา

เครื่องมือ

[ Matrix 

Registration 

Data & 

Study 

Program 

Chart ]

เก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน

(อาจารย์ที่ปรึกษา เลขาภาควิชา

และนักศึกษา)

เก็บข้อมูลแผนการเรียนของแต่ละ

หลักสูตร (Study Program)

How How Analysis
(CONCEPTUAL IDEA)

เก็บข้อมูล

ออกแบบ

พัฒนา
และ

ทดสอบ
(หมายเหตุ : ปรึกษา

ทีม IT 

เพ่ือระบุ Algorithm 

ในการประมวลผล

ข้อมูล)

ระบุผู้ใช้งานเครื่องมือ

วิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

วิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษา
ปัจจุบัน และผลการเรียนย้อนหลัง

ออกแบบโครงสร้างแผนการเรียน

ออกเเบบการเเสดงผลข้อมูล

รวบรวมแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร/แขนง/ผู้รับผิดชอบ

รวบรวมข้อมูลกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

รวบรวมข้อมูลกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษาปัจจุบัน และผลการเรียนย้อนหลัง

ออกเเบบ Matrix Registration Data & Study Program Chart

ออกเเบบ Timeline 

การพัฒนาเครื่องมือ

การพัฒนาระบบ

ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เเละเเสดงผลเเบบ Matrix Chart

จัดท าระบบที่สามารถ update ฐานข้อมูล (โดยเลขาภาคฯ)

การทดสอบเครื่องมือ

การทดสอบระบบ
ใช้โปรเเกรมช่วยทดสอบ

ส ารวจและสัมภาษณ์

สรุปความต้องการของผู้ใช้งาน

การท า study program chart ของเเต่ละหลักสูตร

ก าหนดรหัสหลักสูตรของนักศึกษาผู้ใช้งาน

ก าหนดตัวกรองเเขนงวิชาส าหรับนักศึกษาย้ายเมเจอร์

ก าหนดหมวดกระบวนวิชา

ใช้ Website & ระบบ FBA REG  

จัดท า Flow Chart  การรันระบบ & ข้อมูล

ท า check list



Scenario

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน
รวม

ผลตัดสิน
การส่งผล
ส าเร็จของ
หัวข้อส ารวจ

สามารถท า
ได้ตามแผน
ระยะเวลา
ที่ก าหนด

การส่งผลต่อ
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง

ขั้นตอน
ปฏิบัติ

(น ้าหนัก) 3 2 3 2

เก็บข้อมูล
ระบุผู้ใช้งานเครื่องมือ 3 3 3 3 30 ✓

ส ารวจและสัมภาษณ์ 2 3 3 3 27 x

สรุปความต้องการของผู้ใช้งาน 3 3 3 2 28 ✓

รวบรวมแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร/แขนง/ผู้รับผิดชอบ 3 3 3 3 30 ✓

รวบรวมข้อมูลกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 3 3 3 3 30 ✓

รวบรวมข้อมูลกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ปัจจุบัน และผลการเรียนย้อนหลัง

3 3 3 3 30 ✓

ออกแบบ

การท า study program chart ของแต่ละหลักสูตร 3 3 3 3 30 ✓

ก าหนดรหัสหลักสูตรของนักศึกษาผู้ใช้งาน 3 3 3 3 30 ✓

ก าหนดตัวกรองแขนงวิชาส าหรับนักศึกษาย้ายเมเจอร์ 3 3 3 2 28 ✓

ก าหนดหมวดกระบวนวิชา 3 3 3 3 30 ✓

ออกแบบ Matrix Registration data & Study Program Chart 3 3 3 3 30 ✓

ออกแบบ timeline 3 3 3 3 30 ✓

ตารางประเมินวิธีการปฏิบัติ (Scenario)



ตารางประเมินวิธีการปฏิบัติ (Scenario)

Scenario

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน
รวม

ผลตัดสิน
การส่งผล
ส าเร็จของ
หัวข้อส ารวจ

สามารถท า
ได้ตามแผน
ระยะเวลา
ที่ก าหนด

การส่งผลต่อ
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง

ขั้นตอน
ปฏิบัติ

(น ้าหนัก) 3 2 3 2

พัฒนาและทดสอบ (หมายเหตุ : ปรึกษาทีม IT เพ่ือระบุ Algorithm ในการประมวลผลข้อมูล)

การพัฒนาเครื่องมือโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์และแสดงผลแบบ 
Matrix Chart

3 3 3 3 30 ✓

การพัฒนาระบบที่สามารถ update ฐานข้อมูลโดยเลขาภาควิชา 3 3 3 2 28 ✓

การพัฒนาระบบโดยใช้ website & ระบบ FBA REG 
(https://apps.ba.cmu.ac.th/accba_reg/)

3 3 3 3 30 ✓

การทดสอบเครื่องมือโดยท า check list 3 3 3 2 28 ✓

การทดสอบระบบโดยการจัดท า Flow Chart  การรันระบบ & ข้อมูล 3 3 3 3 30 ✓

การทดสอบระบบโดยใช้โปรแกรมช่วยทดสอบ 3 3 3 1 26 x

เกณฑก์ารคดัเลอืก Theme
การส่งผลส าเร็จของหัวข้อส ารวจ สามารถท าได้ตามแผนระยะเวลาท่ีก าหนด การส่งผลต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ขั้นตอนปฏิบัติ

3 คะแนน ส่งผลมาก ได้ตามแผน ส่งผลทางบวก
มีความง่าย / 

เกิดความสูญเปล่าน้อยมาก

2 คะแนน ส่งผลค่อนข้างมาก ใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าแผน ไม่ส่งผล ยอมรับ ปฏิบัติได้

1 คะแนน ส่งผลน้อย ใช้เวลามากกกว่าแผน ส่งผลทางลบ ยุ่งยาก ซับซ้อน



ตัวอย่างการใช้เทคนิค Matrix Chart มาใช้พัฒนาเครื่องมือ
[ Matrix Registration Data & Study Program Chart ]



อดีต

ปัจจุบัน

อนาคต 
พร้อมระบบแจ้งเตือนหากไม่มีการลงทะเบียนในกระบวนวชิา

ของชัน้ปีก่อนหนา้

1
2 3 4

5

เครื่องมือที่สามารถประมวลผลข้อมูล ให้นักศึกษาสามารถ

มองเห็นทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
What  : การพัฒนาเครื่องมือการวางแผนการเรียนโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์และแสดงผลแบบ Matrix Chart
Why   : การวางแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ประสบปัญหาการเรียนไม่ตรงตามแผนการศึกษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
Where : คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียด (How) ผู้ รับผิดชอบ (Who)

    เก็บข้อมูล ก .ค. ส.ค. ก .ย. ต.ค.

  ระบุผู้ใช้งานเครื่องมือ ขนิษฐา วัลย์นารา บัวเร็ว วารุณี สโรชินี

  สรุปความต้องการของผู้ใช้งาน ขนิษฐา วัลย์นารา บัวเร็ว วารุณี สโรชินี

  รวบรวมแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร/แขนง/ผู้ รับผิดชอบ เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา ณพิธิภรณ์ 

  รวบรวมข้อมูลกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา ณพิธิภรณ์ 

  รวบรวมข้อมูลกระบวนวิชาที่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน และผลการเรียนย้อนหลัง ขนิษฐา วัลย์นารา บัวเร็ว วารุณี สโรชินี

    ออกแบบ ก .ค. ส.ค. ก .ย. ต.ค.

  การท า  study program chart ของแต่ละหลักสูตร เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา ณพิธิภรณ์ 

  ก า หนดรหัสหลักสูตรของนักศึกษาผู้ใช้งาน เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา ณพิธิภรณ์ 

  ก า หนดตัวกรองแขนงวิชาส า หรับนักศึกษาย้ายเมเจอร์ เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา ณพิธิภรณ์ 

  ก า หนดหมวดกระบวนวิชา เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา ณพิธิภรณ์ 

  ออกแบบ Matrix Registration data & Study Program Chart เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา ณพิธิภรณ์ 

  ออกแบบ timeline ขนิษฐา วัลย์นารา บัวเร็ว วารุณี สโรชินี

    พัฒนาและทดสอบ (หมายเหตุ : ปรึกษาทีม IT เพ่ือระบุ Algorithm ในการประมวลผลข้อมูล) ก .ค. ส.ค. ก .ย. ต.ค.

  การพัฒนาเครื่องมือโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์และแสดงผลแบบ Matrix Chart หน่วยงาน IT

  การพัฒนาระบบที่สามารถ update ฐานข้อมูลโดยเลขาภาควิชา หน่วยงาน IT เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา 

  การพัฒนาระบบโดยใช้ website & ระบบ FBA REG (https://apps.ba.cmu.ac.th/accba_reg/) หน่วยงาน IT

  การทดสอบเครื่องมือโดยท า  check list หน่วยงาน IT เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา 

  การทดสอบระบบโดยการจัดท า  Flow Chart  การรันระบบ & ข้อมูล หน่วยงาน IT

ก า หนดเวลา (When)



จัดท าเป็นมาตรฐาน

รายละเอียด (How) ผู้ รับผิดชอบ (Who)

    เก็บข้อมูล ก .ค. ส.ค. ก .ย. ต.ค.

  ระบุผู้ใช้งานเครื่องมือ ขนิษฐา วัลย์นารา บัวเร็ว วารุณี สโรชินี

  รวบรวมแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร/แขนง/ผู้ รับผิดชอบ เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา ณพิธิภรณ์ 

  รวบรวมข้อมูลกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา ณพิธิภรณ์ 

  รวบรวมข้อมูลกระบวนวิชาที่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน และผลการเรียนย้อนหลัง ขนิษฐา วัลย์นารา บัวเร็ว วารุณี สโรชินี

    ออกแบบ ก .ค. ส.ค. ก .ย. ต.ค.

  การท า  study program chart ของแต่ละหลักสูตร เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา ณพิธิภรณ์ 

  ก า หนดรหัสหลักสูตรของนักศึกษาผู้ใช้งาน เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา ณพิธิภรณ์ 

  ก า หนดตัวกรองแขนงวิชาส า หรับนักศึกษาย้ายเมเจอร์ เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา ณพิธิภรณ์ 

  ก า หนดหมวดกระบวนวิชา เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา ณพิธิภรณ์ 

  ออกแบบ Matrix Registration data & Study Program Chart เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา ณพิธิภรณ์ 

  ออกแบบ timeline ขนิษฐา วัลย์นารา บัวเร็ว วารุณี สโรชินี

    พัฒนาและทดสอบ (หมายเหตุ : ปรึกษาทีม IT เพ่ือระบุ Algorithm ในการประมวลผลข้อมูล) ก .ค. ส.ค. ก .ย. ต.ค.

  การพัฒนาเครื่องมือโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์และแสดงผลแบบ Matrix Chart หน่วยงาน IT

  การพัฒนาระบบที่สามารถ update ฐานข้อมูลโดยเลขาภาควิชา หน่วยงาน IT เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา 

  การพัฒนาระบบโดยใช้ website & ระบบ FBA REG (https://apps.ba.cmu.ac.th/accba_reg/) หน่วยงาน IT

  การทดสอบเครื่องมือโดยท า  check list หน่วยงาน IT เรไร ฐิตารีย์ นิตยา ยุวธิดา 

ก า หนดเวลา (When)

What  : การพัฒนาเครื่องมือโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์และแสดงผลแบบ Matrix Chart
Why   : การวางแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ประสบปัญหาการเรียนไม่ตรงตามแผนการศึกษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
Where : คณะบริหารธุรกิจ



SDCA Cycle

สร้างเครือ่งมือ Self-Checking 
(Metrix Chart-Registration 

Data & Study Program)

ประชาสัมพันธ์ให้ทดลองใช้งาน
(เลขาภาควิชาฯ / 

อาจารย์ทีป่รึกษา / นักศึกษา)

Recheck การแสดงผล
กับข้อมูลทีถู่กต้อง

ปรับปรุงระบบจาก 
comment ของ users

ทดสอบ ปรับปรุง
เครือ่งมือให้มีมาตรฐาน

มากยิง่ขึน้

นักศึกษาสามารถใช้งานได้ 
100%

Update ฐานข้อมูล
ทีเ่ป็นปัจจุบันตามช่วงเวลา

พัฒนาให้ตอบโจทย์กับ
ข้อมูลทีเ่ปลีย่นแปลง

ในอนาคต

จัดท าเป็นมาตรฐาน


