1

CONTENTS

ABOUT MSME

8

MESSAGE FROM THE DEAN

8

HISTORY

9

VISION, MISSION AND CORE VALUES

10

Vision

11

Mission

11

Core Values

11

STRATEGIC PLAN: 2018-2023

11

MANAGEMENT STRUCTURE

14

Academic Units

14

Supporting Units

17

PROFESSIONAL CODE OF CONDUCT

23

1. ขัน้ ตอนการรับ Petition

30

1.1 Over Credits

31

1.2 Adding

32

1.3 Exam Time Conflict / Exam Campus Conflict

33

1.4 Major Declaration

36

1.5 Change Major

39

1.6 Change Faculty

40

1.7 Change Campus

41

1.8 Change Section

42

2

1.9 Viewing Final Exam Papers

43

1.10 Grade Complain

45

1.11 Maintaining Students Status

46

1.12 Extend Years

47

1.13 Re-enter

48

1.14 Recommendation Letter

49

2. ขัน้ ตอนการซ้ อมรับปริญญา

50

3. คู่มือการทางานของหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคค่า)

51

3.1 การรับสมัครนักศึกษาปริ ญญาตรี (ภาคคา่ )

51

3.1.1 การรับสมัคร

51

3.1.2 โฆษณา และประชาสัมพันธ์

51

3.1.3 จัดสอบวัดความรู้เบื ้องต้ น

51

3.1.4 การลงทะเบียน

52

3.1.5 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

52

(ตัวอย่างข้ อมูลการรับสมัคร ภาษาไทย)

53

(ตัวอย่างข้ อมูลการรับสมัคร ภาษาอังกฤษ)

54

(ตัวอย่างข้ อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาคค่า ส่งให้ ฝ่าย ITS ลงหน้ า web.: www.au.edu)

55

(ตัวอย่างข้ อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาคค่า ส่งให้ Admission Centre “English Version”)

56

(ตัวอย่างข้ อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาคค่า ส่งให้ Admission Centre “Thai Version”)

57

3.2 จัดการเรียนการสอน และการสอบ ของปริ ญญาตรี (ภาคค่า)
4. การขอใช้ บริการฝ่ ายต่ าง ๆ
4.1 การขอใช้ บริ การฝ่ ายโสตทัศนูปกรณ์

58
60
60

4.2 การขอใช้ บริ การฝ่ ายอาคารสถานที่ ฝ่ ายเทคนิค ฝ่ ายนิติการและอานวยการ แผนกศิลป์
หน่วยรักษาความปลอดภัยและการจราจร ศูนย์สารสนเทศ สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITS)

62

4.3 การขอใช้ บริ การอาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกเวลาทาการ

64

3

4.4 การขอใช้ บริ การถ่ายภาพและลงข่าว

65

4.5 การขอใช้ บริ การรถโค้ ชและรถตู้

67

4.6 การขอใช้ บริ การฝ่ ายจัดเลี ้ยง

69

5.การให้ บริการห้ องแล็บ (ตึก IT ชัน้ 4 – 5)

71

5.1 การจองห้ องแล็บ

71

5.2 การเตรี ยมห้ องแล็บสาหรับการสอบ

72

5.3 การบริ การนักศึกษา และอาจารย์ (การให้ คาปรึกษา และการติดตังซอฟต์
้
แวร์ )

72

5.4 การให้ บริ การระบบเครื่ องเสียงในห้ องแล็บ

72

5.5 การให้ บริ การระบบโปรเจคเตอร์ ในห้ องแล็บ

73

5.6 การดูแลคอมพิวเตอร์ ภายในห้ องเรี ยน

73

5.7 การดูแลและติดตังซอฟต์
้
แวร์

73

6. การจัดทา ASAP (Action Plan for Strengthening Academic Performance)

74

7.การเปิ ด Budget

80

7.1 Operating Budget

80

7.2 Auxiliary Enterprise Budget หรื อ Budget ที่มีทงรายรั
ั้
บและรายจ่าย

83

7.3 Budget ที่มีแต่ Expenses

88

8.การเบิกของ

92

8.1 การเบิกของกับ Bookstore

92

8.2 การเบิกของกับฝ่ ายพัสดุ

94

9.การประชุมข้ อสอบและผลสอบ

95

9.1 การประชุมข้ อสอบ

95

9.2 การประชุมผลสอบ

103

10.การจัดทา Evaluation ของคณะ

110

11.การจัดทารายงานในส่ วนของสานักงาน

115

11.1 รายงานการเบิกพัสดุ

115

4

11.2 รายงานการพิมพ์ (Print)

116

11.3 รายงาน HappynoMeter

116

12.การ Upload E-Document

117

13. Research Grant, Paper Presentation, and Paper Remuneration

118

14.หน่ วยงานประกันคุณภาพภายใน (QA)

119

14.1 รายงานผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร (TQF7)

119

14.1.1 ข้ อควรระวังในการเก็บข้ อมูลรายงาน TQF7

121

14.2 รายงานสรุปผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร

121

14.3 CHE Online 3D

123

14.4 รายงานสรุปที่คณะและแต่ละสาขาจัดกิจกรรม (Project Summary Report)

126

14.5 ข้ อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตรทาผลสารวจ

127

14.6 รายละเอียดในการเชิญกรรมการภายนอกมาเป็ นกรรมการประเมินหลักสูตร

128

15.การทา AU Journal of Management และ The Journal of Risk Management and Insurance

129

16.การจัดทา Annual Report

130

ภาคผนวก

132

1.เอกสารที่ต้องขอเพื่อรวบรวมข้ อมูลทารายงาน TQF7

132

1.1 หน่วยงานสถาบันวิจยั และบริ การวิชาการ

132

1.2 ฝ่ ายสานักทะเบียนและประมวลผล

132

2.ช่วงเวลาที่ขอเอกสาร และ ช่วงเวลาที่ได้ รับเอกสาร

132

2.1 หน่วยงานสถาบันวิจยั และบริ การวิชาการ

132

2.2 ฝ่ ายสานักทะเบียนและประมวลผล

132

3.วิธีดาวน์โหลดข้ อมูลจากเว็บไซด์

133

5

สารบัญรู ปภาพ
ภาพประกอบที่ 1 ตัวอย่างใบ Petition ..................................................................................................................... 30
ภาพประกอบที่ 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ ม Exam Time Conflict / Exam Campus Conflict (1) ......................................... 34
ภาพประกอบที่ 3 ตัวอย่างแบบฟอร์ ม Exam Time Conflict / Exam Campus Conflict (2) ......................................... 35
ภาพประกอบที่ 4 ตัวอย่างแบบฟอร์ ม Major Declaration (1) .................................................................................... 37
ภาพประกอบที่ 5 ตัวอย่างแบบฟอร์ ม Major Declaration (2) .................................................................................... 38
ภาพประกอบที่ 6 ตัวอย่างแบบฟอร์ มขอดูกระดาษคาตอบ ......................................................................................... 44
ภาพประกอบที่ 7 ตัวอย่างแบบฟอร์ มการขอใช้ บริ การโสตทัศนูปกรณ์ ......................................................................... 61
ภาพประกอบที่ 8 ตัวอย่างแบบฟอร์ มการขอใช้ บริ การฝ่ ายอาคารสถานที่ ฝ่ ายเทคนิค ฝ่ ายนิติการและอานวยการ
แผนกศิลป์ หน่วยรักษาความปลอดและการจราจร ศูนย์สารสนเทศ สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ............................ 63
ภาพประกอบที่ 9 ตัวอย่างแบบตอบรับการขอใช้ สถานที่ ฝ่ ายอาคารสถานที่ ............................................................... 65
ภาพประกอบที่ 10 ตัวอย่างแบบฟอร์ มส่งข้ อมูลงาน – กิจกรรม .................................................................................. 66
ภาพประกอบที่ 11 ตัวอย่างแบบฟอร์ มการขอใช้ รถ.................................................................................................... 68
ภาพประกอบที่ 12 ตัวอย่างแบบฟอร์ มขอใช้ บริการฝ่ ายจัดเลี ้ยง ................................................................................. 70
ภาพประกอบที่ 13 ตัวอย่าง ASAP ส่วนที่ 1 Vision, Mission, Goals, และ Strategies ............................................. 74
ภาพประกอบที่ 14 ตัวอย่าง ASAP ส่วนที่ 2 Organization Chart .............................................................................. 75
ภาพประกอบที่ 15 ตัวอย่าง ASAP ส่วนที่ 3 Faculty Members ................................................................................. 75
ภาพประกอบที่ 16 ตัวอย่าง ASAP ส่วนที่ 4 Students............................................................................................... 76
ภาพประกอบที่ 17 ตัวอย่าง ASAP ส่วนที่ 5 School Five-Year Strategic Plans: Indicators and Targets ................ 77
ภาพประกอบที่ 18 ตัวอย่าง ASAP ส่วนที่ 6 ข้ อ 6.1 Alignment of Project/Activities with Tactics ............................. 77
ภาพประกอบที่ 19 ตัวอย่าง ASAP ส่วนที่ 6 ข้ อ 6.2.................................................................................................. 78
ภาพประกอบที่ 20 ตัวอย่าง ASAP ส่วนที่ 7 Operating Expenses and Budgets for routine projects/activities....... 78
ภาพประกอบที่ 21 ตัวอย่างแบบฟอร์ ม การเปิ ด Operating Expenses Budget (1) .................................................... 80
ภาพประกอบที่ 22 ตัวอย่างแบบฟอร์ ม การเปิ ด Operating Expenses Budget (2) .................................................... 81
ภาพประกอบที่ 23 ตัวอย่างแบบฟอร์ ม การเปิ ด Operating Expenses Budget (3) .................................................... 82
ภาพประกอบที่ 24 ตัวอย่างเอกสารการเปิ ด Auxiliary Enterprise Budget ................................................................. 83
ภาพประกอบที่ 25 ตัวอย่างแบบฟอร์ มการเปิ ด Auxiliary Enterprise Budget (1) ....................................................... 84
ภาพประกอบที่ 26 ตัวอย่างแบบฟอร์ มการเปิ ด Auxiliary Enterprise Budget (2) ....................................................... 85
ภาพประกอบที่ 27 ตัวอย่างแบบฟอร์ มการเปิ ด Auxiliary Enterprise Budget (3) ....................................................... 86

6

ภาพประกอบที่ 28 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปิ ด Auxiliary Enterprise Budget (4) ........................................................ 86
ภาพประกอบที่ 29 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปิ ด Budget (1) ........................................................................................ 88
ภาพประกอบที่ 30 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปิ ด Budget (2) ........................................................................................ 89
ภาพประกอบที่ 31 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปิ ด Budget (3) ........................................................................................ 90
ภาพประกอบที่ 32 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปิ ด Budget (4) ........................................................................................ 91
ภาพประกอบที่ 33 ตัวอย่างการกรอก SUPPLY REQUEST FORM สาหรับเบิกของจาก bookstore............................. 92
ภาพประกอบที่ 34 ตัวอย่างแบบฟอร์ ม BUDGET REQUISITION.............................................................................. 93
ภาพประกอบที่ 35 ตัวอย่างการกรอก SUPPLY REQUEST FORM สาหรับการเบิกพัสดุ ............................................. 94
ภาพประกอบที่ 36 ตัวอย่างจดหมายเชิญประชุมข้ อสอบ ........................................................................................... 96
ภาพประกอบที่ 37 ตัวอย่างการกรอก Advanced Payment ...................................................................................... 97
ภาพประกอบที่ 38 ตัวอย่างวาระการประชุม ............................................................................................................. 98
ภาพประกอบที่ 39 ตัวอย่างใบเซ็นต์ชื่อเข้ าร่วมการประชุมข้ อสอบ .............................................................................. 99
ภาพประกอบที่ 40 ตัวอย่างใบ comment จากกรรมการ .......................................................................................... 100
ภาพประกอบที่ 41 ตัวอย่างรายงานการประชุมข้ อสอบ............................................................................................ 101
ภาพประกอบที่ 42 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ ม Advanced Payment Clearance .................................................. 102
ภาพประกอบที่ 43 ตัวอย่าง Receipt Form ............................................................................................................ 102
ภาพประกอบที่ 44 ตัวอย่างจดหมายเชิญประชุมผลสอบ ......................................................................................... 104
ภาพประกอบที่ 45 ตัวอย่างการกรอก Advanced Payment (ผลสอบ) ..................................................................... 105
ภาพประกอบที่ 46 ตัวอย่างใบเซ็นต์ชื่อเข้ าร่วมประชุมผลสอบ.................................................................................. 106
ภาพประกอบที่ 47 ตัวอย่างใบ ปะหน้ าผลสอบ........................................................................................................ 107
ภาพประกอบที่ 48 ตัวอย่างรายงานการประชุมผลสอบ ........................................................................................... 108
ภาพประกอบที่ 49 Advanced Payment Clearance (ผลสอบ) .............................................................................. 109
ภาพประกอบที่ 50 ตัวอย่าง Receipt Form (ผลสอบ) .............................................................................................. 109
ภาพประกอบที่ 51 ตัวอย่างแบบฟอร์ม Course Evaluation (1) ................................................................................ 111
ภาพประกอบที่ 52 ตัวอย่างแบบฟอร์ม Course Evaluation (2) ................................................................................ 112
ภาพประกอบที่ 53 ตัวอย่าง Request Form (RF) ................................................................................................... 113
ภาพประกอบที่ 54 ตัวอย่างใบแจ้ งขอประมาณการรายจ่าย ..................................................................................... 114
ภาพประกอบที่ 55 ตัวอย่าง Memo การขอรายงานการเบิก-จ่ายพัสดุแบบรายเดือน .................................................. 115
ภาพประกอบที่ 56 การUpload E-Document......................................................................................................... 117
ภาพประกอบที่ 57 การทารายงานผลงานดาเนินงานระดับหลักสูตร (TQF7) ............................................................. 119

7

ภาพประกอบที่ 58 ตัวอย่างรายงานหลักสูตร IQA ................................................................................................... 122
ภาพประกอบที่ 59 CHE Online 3D (1).................................................................................................................. 123
ภาพประกอบที่ 60 CHE Online 3D (2).................................................................................................................. 123
ภาพประกอบที่ 61 CHE Online 3D (3).................................................................................................................. 124
ภาพประกอบที่ 62 CHE Online 3D (4).................................................................................................................. 125
ภาพประกอบที่ 63 อัพโหลดรายงาน รายงานสรุ ปที่คณะและแต่ละสาขาจัดกิจกรรม .................................................. 126
ภาพประกอบที่ 64 อัพเดทรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร......................................................................................... 127
ภาพประกอบที่ 65 แบบสอบถามออนไลน์.............................................................................................................. 127
ภาพประกอบที่ 66 วิธีดาวน์โหลดข้ อมูลจากเว็บไซด์(1)............................................................................................ 133
ภาพประกอบที่ 67 วิธีดาวน์โหลดข้ อมูลจากเว็บไซด์ (2)........................................................................................... 133
ภาพประกอบที่ 68 วิธีดาวน์โหลดข้ อมูลจากเว็บไซด์ (3)........................................................................................... 133
ภาพประกอบที่ 69 วิธีดาวน์โหลดข้ อมูลจากเว็บไซด์ (4)........................................................................................... 134

8

ABOUT MSME

MESSAGE FROM THE DEAN
Five decades is not a short time. Martin de Tours School of Management and Economics
(MSME Business School) has a proud history of 49 years when Assumption University
started as the first international university in Thailand. We continue our journey
relentlessly to be a distinguished business school in nurturing leaders to face new
challenges and seize opportunities.
The campus provides students with a rich multi-cultural environment with international
students from over 80 countries and faculty members from 40 countries. Students are
exposed to a diverse and top-notch learning environment- a truly congenial setting to
develop a global mindset and prepare them to adapt to the changing business
environment.
The School extends its commitment to instilling entrepreneurial spirits and business
skills. Strong industry networks and business incubator for start-up opportunities
provide our students a clear edge in the business world.
We pride ourselves as one among the top business schools in Thailand providing:
•

Diversified business programs covering all business disciplines, where students
develop well-rounded business skills.

•

Experiential learning with business exposure where they meet with industry
experts and have a unique opportunity to learn and practice at business sites.

•

Academic excellence and practical business knowledge that ensure our graduates
good job opportunities, employability and admissions to world-class universities.

We shall extend our continued commitment and support to provide excellence in creating
quality graduates who make a positive impact on the society. Our website will take you
for a journey where you can experience the various business programs, campus life,
practical experiences and have a feel of being on campus.
We welcome you to MSME Business School and look forward to providing you a
stimulating learning experience.
Dr. Uree Cheasakul
Dean, Martin de Tours School of Management and Economics
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HISTORY
Martin de Tours School of Management and Economics (current name) was started in the
same year as the establishment of Assumption University in 1969. Assumption University
of Thailand, a Catholic institution administered by the Montfort Brothers of Saint Gabriel
was started with a student body of totaling just 51, as an autonomous higher education
institution under the name of Assumption School of Business (ASB), with the primary aim
of providing an opportunity for Assumption Commercial College’s students to further
their studies at the baccalaureate level.
On June 1972, ASB received full accreditation from the Ministry of Education and changed
its name to Assumption Business Administration College, better known as ABAC. It was
in May 1973 that ABAC went co-educational and moved to the Hua Mark campus. The
Ministry of Education later accredited the institution in 1975. During its early years, the
institution offered only undergraduate business education. It was not until 1985 that the
institution started offering other curriculums. The institution was granted a new status
in 1990 as Assumption University (AU) by the Ministry of University Affairs.
In 2001, the School moved to Bang Na, a new campus at Samut Prakan province, later
known as Suvarnabhumi Campus. After its official inauguration and relocation of
laboratories, workshops and other resources, the Suvarnabhumi campus became our
main campus. It is a complex with beautiful modern buildings that will bear all the
vestiges of a true seat of wisdom. This new campus will feature all necessary facilities and
encapsulate an academic atmosphere that facilitates and encourages the pursuit of
knowledge and the opportunity to experience campus life that will lead to the total
development of an individual; the metamorphosis of a novice into a seer and sage. The
Suvarnabhumi Campus will be the nation’s citadel of learning, the pride of our students,
their parents, alumni, faculty, staff and it was built with a missionary fervor and zeal and
is intended to last, millennium after millennium.
Today, the University has 15 schools and two institutes offering bachelor’s, master’s, and
doctoral degree in various disciplines including architecture, biotechnology, engineering,
language, law, and nursing. The unit of the University offering undergraduate business
programs is officially known as the Martin de Tours School of Management and
Economics (MSME Business School). Throughout the University’s history, the
undergraduate business curriculums, and therefore MSME, have always been the flagship
and the most prominent programs of the institution.
From 2003 to 2014, the management team of the School was led by Dr. Cherdpong
Sribunrueng, then Dean of the Martin de Tours School of Management and Economics.
Under his administration, the School offered a wide range of undergraduate programs
which includes the traditional disciplines as well as the emerging fields of study such as
Marketing, Finance and Banking, Management, Accounting, Business Information
Systems, Hospitality and Tourism Management, International Business Management,
Industrial Management, Real Estate, Insurance and Business Economics. The objective
was not only to increase the options for the students but also to ensure that the graduates
possess the necessary skills to perform successfully in the business world.
With his visionary leadership, the School offered two Master Degree Programs (Master
of Science in Supply Chain Management and Master of Science in Financial Economics)
and one Doctoral Degree Program in Business Administration. This would facilitate the
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students to have uninterrupted opportunity to pursue their studies from undergraduate
to the doctoral degrees.
Since 2014, the management team of the School is led by Dr. Uree Cheasakul, the current
Dean of the Martin de Tours School of Management and Economics. Under her leadership,
the School is strengthening its education quality towards international standards,
particularly pursuing the Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)
accreditation.

VISION, MISSION AND CORE VALUES
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Vision
To be a distinguished business school with an international learning environment
producing quality graduates

Mission
Educating graduates with entrepreneurial spirit, global competency, and social
responsibility.
•

By nurturing business knowledge and skills to develop creative business
solutions;

•

By developing business communication skills and appreciation of diversity;

•

By fostering ethical awareness to act in the benefit of the society at large.

Core Values
The Martin de Tours School of Management and Economics (MSME) bases its values on
the Identity of Assumption University. Throughout the years, Assumption University
maintains its values of determination, competency, openness to diversity, and moral
behavior. MSME strongly believes that, while the business environment continuously
changes, the AU Identity still applies and can help the School achieve its goals. The School,
therefore, has its set of values that it identifies with to overcome today’s challenges:
Mastery, Synergy, Multiculture, and Endeavor and Endurance.

• M = Mastery
We have an unwavering commitment to providing quality business education,
ample learning opportunities and sound research.

• S = Synergy
We, the faculty members of MSME, come from diverse academic backgrounds and
work together on organizing faculty, department, and student activities. Our
curriculum structure provides students with the flexibility to choose courses
across major business disciplines and gain knowledge in a learning environment
that consists of students from different fields of specialization. We also collaborate
with business industries and local communities to make an impact on society.
Overall, synergy creates a superior learning experience for faculty members and
students, and strengthens networks within the School and with external sectors.

• M = Multiculture
We embrace the diversity of cultures and have a deep appreciation of how it
fosters creativity and enriches learning experiences.

• E = Endeavor and Endurance
By consistently working hard, we strive to continuously perform at higher levels
with our dedication to quality and competence.

STRATEGIC PLAN: 2018-2023
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STRATEGY I: Strengthening Education Quality towards International
Standards
Objective 1 Internationalize MSME operations to meet international standards and
practices
Initiative 1

Align MSME operation procedures and support systems towards AACSB
and EdPEx standards

Initiative 2

Increase deployment of international practices in teaching and learning

Objective 2 Strengthen MSME’s national, regional and global positionings in graduate
production, intellectual contributions, and multicultural learning
environment
Initiative 3

Produce graduates and intellectual contributions that meet international
standards.

Initiative 4

Increase diversity in MSME community

STRATEGY II: Steering MSME towards Digital Transformation
Objective 1 Increase utilization of ICT in MSME’s core functions
Initiative 1

Integrate digitalization into MSME operations

Initiative 2

Build an ICT innovative culture in MSME

STRATEGY III: Increasing Engagement within and beyond MSME
Objective 1 Make impactful contributions to the Thai and ASEAN business
communities, as well as the public at large
Initiative 1

Increase professional collaborations with the Thai and ASEAN business
communities, as well as the public at large

Objective 2 Increase engagement among MSME stakeholders
Initiative 2

Create a system to support student, faculty, and alumni engagement

STRATEGY IV: Ensuring MSME’s Sustainable Development
Objective 1 Provide value added curricula and student development that ensure longterm growth and sustainable employment of MSME graduates
Initiative 1

Establish systems to support regular modification and adaptation of
curriculum, as well as student development to meet current trends in the
business community

Objective 2 Create and maintain good public image of MSME
Initiative 2

Make the public aware of the distinctive features of MSME

Initiative 3

Optimize management system and resources
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MANAGEMENT STRUCTURE
Dean
Martin de Tours School of Management and Economics

Graduate
Program

Undergraduate Program

Chairperson of
Management Leadership
and Entrepreneurship

Chairperson of
Marketing

Chairperson of
Finance

Chairperson of
Business Economics

Chairperson of
Accounting

Chairperson of
Hospitality and
Tourism Management

Chairperson of
Real Estate

Chairperson of
Management
Information Systems

Chairperson of
International Business
Management

Chairperson of
Insurance

Chairperson of
Mathematics

Chairperson of
Industrial Management
and Logistic

Program Director
Ph.D. in Business
Administration

Program Director
Master of Supply
Chain Management

Program Director
Master of Finance
and Economics

Academic Units
Dean’s Responsibilities
•

Plan and direct the School activities in line with Mission and Vision of the School

•

Lead the School by coordinating with Chairs to achieve academic excellence

•

Periodically oversee and review the portfolio of programs within the School at
undergraduate and graduate levels to meet the University standards

•

Coordinate the assessment and development of academic programs within the
School to meet the national level standard

•

Pursue international level accreditation

•

Oversee academic and non-academic human resource matters including
recruitment, appointment, termination, faculty evaluation, promotion and
professional development plans

•

Maintain good working relationship with faculty and administration in all
Academic and non-academic areas

•

Maintain effective communication between students, faculty and chairpersons
within the School and with other academic units
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•

Assume additional responsibilities assigned by the Vice President for Academic
Affairs or President

•

Participate in University and MSME activities

Chairpersons and Program Directors’ Responsibilities
• Supervision and leadership of program
o Develop and implement long-term goals and objectives to achieve the
successful outcome of the program
o Develop new initiatives to support the strategic direction of the organization
o Monitor and implement the human resources policies, procedures and
practices of MSME such as human resource planning and management
program selection, recruitment, training and performance evaluation
o Establish and implement a performance management process for all faculty
members in the department
o Ensure all faculty members receive orientation and appropriate training in
accordance with MSME policies
o Advise students on issues such as course selection, progress toward
graduation, and career decisions
o Participate in University and MSME activities
o Promote the University or the School by participating in other events outside
the University

• Program management and development
o Plan and deliver the overall program and activities in line with the mission and
the goals of MSME
o Ensure that program activities operate within the policies and procedures of
MSME
o Communicate with industries/organizations and other stakeholders to gain
community support for the program and to encourage input to improve the
program
o Identify and evaluate the risks associated with program activities and take
appropriate action to control the risks
o Prepare the budget and financial control of the department
o Develop an annual budget and operating plan to support the program
o Quality management and enhancement
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• Student Progression and Graduation
o Follow up with students and graduates for program achievement
o Build linkage to current students and create more engagement
o Pass Rate
o Employment Rate

• Quality management and enhancement
o Ensure that adequate quality assurance mechanisms are conducted
o Ensure quality program and fulfill all program requirement and national
accreditation
o Support MSME management team in pursuing AACSB accreditation standards
and EdPEx
o Examine reports and documentations on the program management including
SAR, Annual report and TQF documents
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Supporting Units
Dean
Martin de Tours School of Management and Economics

Supporting Units

Director of
Office MSME

Director of
International Student
Advising Center
Director of ABLE
Incubator Center

Director of Quality
Assurance Center

Director of
IT Support

Director of Academic
Advising Center

Director of Student
Development Center

Director of
External Affairs
Center

Director of
Performance
Excellence Center

Director of
Psychological
Counseling Center

Director of
Career Training
Center

Director of IT Support
for Student Learning
Center

Director, Knowledge
Management &
International Accreditation
Center, and Co-Editor of the
AU Journal of Management

Director, Center for
Academic Excellence and
Chief Editor of the AU
Journal of Management

Directors’ Responsibilities
Director, International Student Advising Center
The International Student Advisor performs a broad range of duties to meet the needs of
the International Student for Martin de Tours School of management program, including
advising students on academic problems. Resolving status violations, advising
prospective students and their families about the student problems cooperation with
internal and external like the registration office.
Advisor, Dr. Yokfar Phungphol, provides office hours as follows: Monday 9:00 to 17:00,
Wednesday 9:00 to 17:00, and Thursday 9:00 to 17:00. Walk-in is welcome during these
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office hours. Students can also make an appointment via email: yokfarp@msme.au.edu.
The center is located at MSM 205, Suvarnabhumi Campus.
Director, Office of Martin de Tours School of Management and Economics
MSME office works as a supervisor of the MSME support staff. The position also
undertakes a range of other duties to support the efficient and effective delivery of
administrative services to the school as well as individuals.
The office has two windows. One is located in the 2nd floor of MSM, Suvarnabhumi
Campus, open daily from 9 am to 16.:30 pm. The other is in the 6th floor of D Building,
Hua Mak Campus, open daily from 9 am to 19:00 pm. The office can be reached at
schoolmsme@msme.au.edu.
Director, Academic Advising Center
Academic Advising Center is responsible for all academic advising activities during the
academic advising period for all departments (about 200 advisors from 11 majors) and
for all MSME students (about 7,000 students) in every semester.
Students are welcome to seek help with respect to academic matters from the Academic
Advising Center in addition to their assigned advisors. Students should contact the
director of the center at varapornsrw@msme.au.edu. A walk-in appointment with the
director is also available on Mon 9.00-12.00 and Tue. 9.00-12.00. The center is located at
MSM 203, Suvarnabhumi Campus.
Director, Student Development Center
MSME Student Development Center aims to provide leadership in designing the system
and mechanism of student development activity. The center also organizes both academic
and extracurricular activities to improve and develop students’ capabilities and learning
skills for the 21st century.
On a first-come first-served basis, walk-in appointments are 15-minute meetings. One can
also make an appointment with the director of the center, Mr. Anuphab Siripat, in advance
at anuphabsir@msme.au.edu. The center is located at MSM 204, Suvarnabhumi Campus.
Director of External Affairs
This administrative position provides leadership in establishing collaboration with other
universities both nationally and internationally. The forms of collaboration include jointdegree programs, student exchange, faculty exchange, research collaboration and so on.
This position also serves to communicate and build external relationships with external
stakeholders of the School.
Director, Quality Assurance Center
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Assures consistent education quality of the Martin de Tours School of Management and
Economics in accordance with the internal quality assurance indicators set up by the
Office of Higher Education Commission.
The director can be reached at qa@msme.au.edu.
Director, ABLE Incubator Center
ABLE Incubator Center is responsible for coordinating the activities of the University’s
business incubator by working collaboratively with University’s faculties, faculty
members and students Also, the Director oversees and facilitates the operation of the
incubator by coordinating services and providing business development assistance to
incubator clients.
The center is located at VMC 201, Suvarnabhumi Campus.
Director, Center for Academic Excellence
Center for Academic Excellence is responsible to develop and enhance faculty research
capability through training and consultation. This center also provides quality assurance
on faculty research including grant proposal and publication remuneration.
The director can be reached at research@msme.au.edu.
Director, Center for Knowledge Management & International Accreditation Center
Center for Knowledge Management &amp; International Accreditation Center prepares
MSME in the pursuit of international accreditations. Oversee MSME operations, activities
and documentations to meet international accreditation standards. Identify useful
organizational knowledge acquired from MSME operations and activities. Integrate and
assimilate MSME’s organizational knowledge. Promote dissemination of useful
information within MSME and to the public.
The director can be contacted at aacsb@msme.au.edu.
Director, Psychological Counseling Center
Psychological Counseling Unit is to assist and manage the unit to enhance students’
individual, social and academic development, ease their adaptation processes to
university life and help them acquire the skills necessary to cope with potential problems.
Appointments should be made in advance via email counseling@msme.au.edu or phone
086-644-9582 or 087-985-5075, and a typical appointment is 30 minutes long. The
center is located at VMC 202, Suvarnabhumi Campus.
Director, Performance Excellence Center
Performance Excellence Center is responsible for adoption of EdPEx framework
(Education Criteria for Performance Excellence) indicators to improve overall MSME
performance.

20

The director can be contacted at edpexmsme@msme.au.edu.
Director, Career Training Center
A career training and development director handles the learning and professional
development of undergraduate and graduate MSME students for external organization’s
workforce.
On a first-come-first-served basis, walk-in (MSM 3rd floor, Suvarnabhumi Campus)
appointments are 15 minutes long. One can also make an appointment with advisors in
advance via email jirayutpmt@msme.au.edu or phone 062-235-5524, and appointments
scheduled in advance are 30 minutes long. The center is located in the 3rd floor of MSM,
Suvarnabhumi Campus.
Director, Office IT System Center
IT System Center is an extension of MSME office. It is responsible for providing a range of
IT related services to Dean, Chairpersons, Directors, faculty members. Director of IT
System Center collaborates closely with the office of MSME in providing IT services to
school and consultant to MSME administrative.
The director can be reached at it-office@msme.au.edu.
Director, IT Support for Student Learning Center
IT Support for Student Learning Center primarily provides to students ICT training
classes and workshops, particularly, in the following areas: information systems for
innovative business development in hotel business management and logistics and
transportation management, creativity suite for video tutorials and presentations
(Camtasia), Microsoft Office suite, ERP, and e-commerce development.
The center also provides for external organizations in the public and the private sectors
consulting and training services pertaining to the development and implementation of
ERP, information systems and e-commerce.
The center is located at VMC 302, Suvarnabhumi Campus.
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PROFESSIONAL CODE OF CONDUCT

MSME is accountable to its staff, students, the public and to government. It is in the
interests of the school, its staff and affiliates and all other members of the University and
MSME community to maintain the highest possible ethical standards of accuracy,
honesty, cooperation, tolerance and acceptance of obligations as well as rights.
MSME recognizes that its staff are its greatest asset and aims to sustain a staffing culture
distinguished by professionalism, enterprise, creativity, inclusiveness and mutual
respect. The University’s Code of Conduct for Service Staff below conveys the obligations
and standards of behavior expected of the MSME and its staff. It also provides guidance
in resolving any ethical issues that may arise during the course of duties undertaken by
staff and affiliates.
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1. ขัน้ ตอนการรั บ Petition

ภาพประกอบที ่ 1 ตัว อย่ า งใบ Petition
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1.1 Over Credits
การขอ Over Credits คือ
การที่นกั ศึกษาต้ องการลงทะเบียนเรี ยนมากกว่าหน่วยกิตที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด ซึง่ โดยปกติแล้ ว
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1. นักศึกษาที่เกรดเฉลีย่ น้ อยกว่า 2.00 (Probation) สามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
2. นักศึกษาที่เกรดเฉลีย่ ตังแต่
้ 2.00 ถึง 3.50 สามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
3. นักศึกษาที่เกรดเฉลีย่ ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป สามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่เกิน 21 หน่วยกิต
1.เมื่อนักศึกษาขอ Over Credits ให้ เขียนใบ Petition พร้ อมแนบ Unofficial Transcript และเขียน Study Plan
(Study Plan เขียนทุกเทอม หรื ออย่างน้ อย 1-2 เทอม) และส่ง Petition ให้ กบั Staff

2.เมื่อ Staff รับใบ Petition จากนักศึกษาแล้ ว ให้ ตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่
(ขอได้ แค่ 21 Credits ไม่สามารถขอ 24 Credits ได้ และต้ องระบุวิชาที่ลง Over Credits ด้ วย)

3.แจ้ งให้ นกั ศึกษามาตรวจสอบใบ Petition หลังจากส่งประมาณ 3-5 วัน
(หรื อสอบถามจากเลขาของสาขาวิชานัน้ ๆ ว่าให้ นกั ศึกษามารับ Petition ได้ วนั ไหน)

4.ส่งใบ Petition ให้ กบั Chairperson ของสาขาวิชานัน้ ๆ หรื อ ส่งให้ Dean ในกรณีที่นกั ศึกษายังไม่มี major

5.เมื่อ Chairperson หรื อ Dean เซ็นต์เรี ยบร้ อยแล้ วจะส่งกลับให้ Staff
6.Staff นาใบ Petition ไปใส่ในแฟ้ม โดยดูจากตัวอักษรแรกของชื่อ
7.เมื่อนักศึกษามารับใบ Petition และสอบถามว่าต้ องทาอย่างไรต่อ แจ้ งนักศึกษาให้ ไปยื่น Petition ที่ห้องทะเบียน

หมายเหตุ:
-

สามารถลงทะเบียนวิชาที่ขอได้ ในช่วง Adding Period (ประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากเปิ ดภาคเรียน)

-

นักศึกษาที่กาลังจะจบ เทอมสุดท้ ายสามารถลงทะเบียน 21 credits ได้ อตั โนมัติ

-

นักศึกษาที่เกรดเฉลีย่ 3.50 ขึ ้นไป สามารถลงทะเบียน 21 Credits ได้ อตั โนมัติ

-

นักศึกษาที่เกรดตา่ กว่า 2.00 ลงทะเบียนสูงสุดได้ ไม่เกิน 12 credits
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1.2 Adding
การขอ Adding วิชา คือ การที่นกั ศึกษาต้ องการลงทะเบียนเรี ยนในวิชาหรื อ section ที่เต็มแล้ ว
1.เมื่อนักศึกษาขอ Add วิชา ให้ เขียนใบ Petition พร้ อมแนบ Unofficial Transcript และเขียน Study Plan
(Study Plan เขียนทุกเทอม หรื ออย่างน้ อย 1-2 เทอม) และส่ง Petition ให้ กบั Staff
2.เมื่อ Staff รับใบ Petition จากนักศึกษาแล้ ว ให้ ตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่

3.แจ้ งให้ นกั ศึกษามาตรวจสอบใบ Petition หลังจากส่งประมาณ 3-5 วัน
(หรื อสอบถามจากเลขาของสาขาวิชานัน้ ๆ ว่าให้ นกั ศึกษามารับ Petition ได้ วนั ไหน)
4.ส่งใบ Petition ให้ กบั Chairperson ของวิชานัน้ ๆ หรื อ ส่งให้ Dean ในกรณีที่เป็ นวิชาภาคค่า

5.เมื่อ Chairperson หรื อ Dean เซ็นต์เรี ยบร้ อยแล้ วจะส่งกลับให้ Staff

6.Staff นาใบ Petition ไปใส่ในแฟ้ม โดยดูจากตัวอักษรแรกของชื่อ
7.เมื่อนักศึกษามารับใบ Petition และสอบถามว่าต้ องทาอย่างไรต่อ แจ้ งนักศึกษาให้ ไปยื่น Petition ที่ห้องทะเบียน

หมายเหตุ:
-

สามารถลงทะเบียนวิชาที่ขอได้ ในช่วง Adding Period (ประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากเปิ ดภาคเรียน)

-

หากต้ องการขอ Adding และหน่วยกิตเกิน 18 หน่วยกิต จะต้ องแนบ Petition
ททที่ได้ รับอออนุญาตให้ ลง Over Credit มาเป็ นหลักฐาน
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1.3 Exam Time Conflict / Exam Campus Conflict
1.เมื่อนักศึกษามาขอ Time Conflict Exams ให้ เขียนใบ Petition สาหรับ Time Conflict Exams
พร้ อมแนบ Unofficial Transcript และเขียน Study Plan
(Study Plan เขียนทุกเทอม หรื ออย่างน้ อย 1-2 เทอม)
2.เมื่อ Staff รับใบ Petition จากนักศึกษาแล้ ว ให้ ตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่
3.แจ้ งให้ นกั ศึกษาให้ มาตรวจสอบใบ Petition หลังจากส่งประมาณ 3-5 วัน
(หรื อสอบถามจากเลขาของสาขาวิชานัน้ ๆ ว่าให้ นกั ศึกษามารับ Petition ได้ วนั ไหน)

4.ส่งใบ Petition ให้ กบั Chairperson ของสาขาวิชานัน้ ๆ หรื อ ส่งให้ Dean ในกรณีที่นกั ศึกษายังไม่มี major
5.เมื่อ Chairperson หรื อ Dean เซ็นต์เรี ยบร้ อยแล้ วจะส่งกลับให้ Staff
6.Staff นาใบ Petition ไปใส่ในแฟ้ม โดยดูจากตัวอักษรแรกของชื่อ
7.เมื่อนักศึกษามารับใบ Petition และสอบถามว่าต้ องทาอย่างไรต่อ แจ้ งนักศึกษาให้ ไปยื่น Petition ที่ห้องทะเบียน

หมายเหตุ:
-

ขอได้ เฉพาะเวลาสอบตรงกันเท่านัน้ เวลาเรียนตรงกันไม่สามารถขอได้

-

ขอได้ เฉพาะนักศึกษาที่กาลังจะจบเท่านัน้ หากยังไม่จบขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของ Chairperson
และหากเป็ นนักศึกษาทีย่ งั ไม่มี Major และยังไม่จบ ส่วนมากแล้ ว Dean จะไม่เซ็นต์อนุมตั ิ
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ภาพประกอบที ่ 2 ตัว อย่ า งแบบฟอร์ ม Exam Time Conflict / Exam Campus Conflict (1)
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ภาพประกอบที ่ 3 ตัว อย่ า งแบบฟอร์ ม Exam Time Conflict / Exam Campus Conflict (2)
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1.4 Major Declaration
1.เมื่อนักศึกษาขอ Declare major ให้ กรอกฟอร์ ม “Major Declaration” พร้ อมแนบ Unofficial Transcript
2.เมื่อรับใบ Petition จากนักศึกษาแล้ ว ให้ ตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่
ตรวจสอบเกรดเฉลีย่ ของนักศึกษาด้ วย ว่าตรงตามเกณฑ์หรื อไม่
3.แจ้ งให้ นกั ศึกษามาตรวจสอบใบ Petition หลังจากส่งประมาณ 3-5 วัน
(หรื อสอบถามจากเลขาของ Chairperson สาขาวิชานันๆ
้ ว่าให้ นกั ศึกษามารับ Petition ได้ วนั ไหน)
4.ส่งใบ Petition ให้ กบั Chairperson
5.เมื่อ Chairperson เซ็นต์เรียบร้ อยแล้ วจะส่งกลับให้ Staff

6.Staff นาใบ Petition ไปจัดเก็บโดยแยกตาม Major

7.เมื่อนักศึกษามารับใบ Petition แล้ ว ให้ ฉีกส่วนล่างของฟอร์ ม Major Declaration
ให้ กบั นักศึกษาเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน และนาเอกสารแยกออกมาเพื่อรอกรอกข้ อมูลเข้ าระบบต่อไป

หมายเหตุ:
- สาหรับ Marketing และ Finance จะต้ อง Declare ออนไลน์เท่านัน้
• MKT : www.declaremajor.au.edu
: www.marketing.au.edu
• FIN : www.aufinance.net
[ ให้ แนบเอกสาร unofficial transcript ไว้ ที่คณ
ุ ปิ่ น (เลขา) ]
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ภาพประกอบที่ ่ 44 ตัตัววอย่
อย่ าา งแบบฟอร์
งแบบฟอร์ มม Major
Major Declaration
Declaration (1)
(1)
ภาพประกอบที

38

ภาพประกอบที ่ 5 ตัว อย่ า งแบบฟอร์ ม Major Declaration (2)
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1.5 Change Major
1.เมื่อนักศึกษาขอย้ าย major ให้ เขียนใบ Petition พร้ อมแนบ Unofficial Transcript
(ต้ องระบุวา่ ย้ ายจากสาขาวิชาเดิม และสาขาวิชาทีจ่ ะย้ ายเข้ า) และส่ง Petition ให้ กบั Staff

2.เมื่อ Staff รับใบ Petition จากนักศึกษาแล้ ว ให้ ตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่
3.แจ้ งให้ นกั ศึกษามาตรวจสอบใบ Petition หลังจากส่งประมาณ 3-5 วัน
(หรื อสอบถามจากเลขาของสาขาวิชานัน้ ๆ ว่าให้ นกั ศึกษามารับ Petition ได้ วนั ไหน)
4.ส่งใบ Petition ให้ กบั Chairperson ของสาขาวิชาเดิมเซ็นต์เพื่อย้ ายออก
หลังจากนันส่
้ งให้ Chairperson ของสาขาวิชาที่จะย้ ายเข้ าเซ็นต์เพื่อรับเข้ า

5.เมื่อ Chairperson เซ็นต์เรียบร้ อยแล้ วจะส่งกลับให้ Staff

6.Staff นาใบ Petition ไปใส่ในแฟ้ม โดยดูจากตัวอักษรแรกของชื่อ

7.เมื่อนักศึกษามารับใบ Petition และสอบถามว่าต้ องทาอย่างไรต่อ แจ้ งนักศึกษาให้ ไปยื่น Petition ที่ห้องทะเบียน
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1.6 Change Faculty
1.เมื่อนักศึกษาขอย้ ายคณะ ให้ เขียนใบ Petition พร้ อมแนบ Unofficial Transcript
(ต้ องระบุวา่ ย้ ายจากคณะอะไร ไปคณะอะไร พร้ อมเหตุผล) และส่ง Petition ให้ กบั Staff
2.เมื่อ Staff รับใบ Petition จากนักศึกษาแล้ ว ให้ ตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่

3.แจ้ งให้ นกั ศึกษามาตรวจสอบใบ Petition หลังจากส่งประมาณ 3-5 วัน
(หรื อสอบถามจากเลขาของ Dean ว่าให้ นกั ศึกษามารับ Petition ได้ วนั ไหน)

4.ส่งใบ Petition ให้ กบั Dean เพือ่ อนุมตั ิ
5.เมื่อ Dean เซ็นต์เรียบร้ อยแล้ วจะส่งกลับให้ Staff
6.Staff นาใบ Petition ไปใส่ในแฟ้ม โดยดูจากตัวอักษรแรกของชื่อ
7.แจ้ งให้ นกั ศึกษานาใบ Petition ไปให้ คณะที่จะย้ ายเข้ าเซ็นต์ตอ่ ไป
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1.7 Change Campus
1.เมื่อนักศึกษาขอย้ ายวิทยาเขต ให้ เขียนใบ Petition ขอย้ าย
(ต้ องระบุวา่ ย้ ายจากวิทยาเขตอะไร ไปวิทยาเขตอะไร พร้ อมเหตุผล) และส่ง Petition ให้ กบั Staff

2.เมื่อ Staff รับใบ Petition จากนักศึกษาแล้ ว ให้ ตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่
3.แจ้ งให้ นกั ศึกษามาตรวจสอบใบ Petition หลังจากส่งประมาณ 3-5 วัน
(หรื อสอบถามจากเลขาของ Dean ว่าให้ นกั ศึกษามารับ Petition ได้ วนั ไหน)
4.ส่งใบ Petition ให้ กบั Chairperson และ Dean เซ็นต์

5.เมื่อ Chairperson และ Dean เซ็นต์เรี ยบร้ อยแล้ วจะส่งกลับให้ Staff
6.Staff นาใบ Petition ไปใส่ในแฟ้ม โดยดูจากตัวอักษรแรกของชื่อ

7.เมื่อนักศึกษามารับใบ Petition และสอบถามว่าต้ องทาอย่างไรต่อ แจ้ งนักศึกษาให้ ไปยื่น Petition ที่ห้องทะเบียน
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1.8 Change Section
1.เมื่อนักศึกษาขอเปลีย่ น Section ให้ เขียนใบ Petition พร้ อมแนบ Unofficial Transcript และเขียน Study Plan
(Study Plan เขียนทุกเทอม หรื ออย่างน้ อย 1-2 เทอม) และส่ง Petition ให้ กบั Staff

2.เมื่อ Staff รับใบ Petition จากนักศึกษาแล้ ว ให้ ตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่
(ระบุวิชาและ section ทีล่ งทะเบียน และ ระบุ section ที่จะขอย้ ายไปเรี ยน พร้ อมเหตุผล)

3.แจ้ งให้ นกั ศึกษามาตรวจสอบใบ Petition หลังจากส่งประมาณ 3-5 วัน
(หรื อสอบถามจากเลขาของสาขาวิชานัน้ ๆ ว่าให้ นกั ศึกษามารับ Petition ได้ วนั ไหน)

4.ส่งใบ Petition ให้ กบั Chairperson ของวิชานัน้ ๆ เซ็นต์
5.เมื่อ Chairperson เซ็นต์เรียบร้ อยแล้ วจะส่งกลับให้ Staff

6.Staff นาใบ Petition ไปใส่ในแฟ้ม โดยดูจากตัวอักษรแรกของชื่อ

7.เมื่อนักศึกษามารับใบ Petition และสอบถามว่าต้ องทาอย่างไรต่อ แจ้ งนักศึกษาให้ ไปยื่น Petition ที่ห้องทะเบียน

หมายเหตุ:
-

หากขอเปลีย่ นเนื่องจาก Section ปิ ด สามารถขอเปลีย่ นที่ทะเบียนได้ เลย ( Adding Period) แต่หาก
Section ที่ต้องการย้ ายไปเต็ม จะต้ องยื่น Petition เพือ่ ขออนุมตั จิ าก Chairperson ก่อน

-

ในกรณีที่ขอเปลีย่ น Section ด้ วยเหตุผลอื่น ๆ จะไม่สามารถเปลีย่ นได้ นักศึกษาสามารถลบ Section
เดิม และลงทะเบียน Section ใหม่ได้ เลย ในช่วง Adding Period *หาก Section ที่จะย้ ายไปเต็ม
ต้ องยื่น Petition ขอ Adding
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1.9 Viewing Final Exam Papers
1.เมื่อนักศึกษาขอดูกระดาษคาตอบ ให้ กรอกฟอร์ ม “Viewing Final Exam Papers”
(ขอฟอร์ มได้ ที่ ห้ องทะเบียน SM116) และส่ง Petition ให้ Staff

2.เมื่อ Staff รับใบ Petition จากนักศึกษาแล้ ว ให้ ตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่
3.แจ้ งให้ นกั ศึกษาให้ มาตรวจสอบใบผล หลังจากส่งประมาณ 3-5 วัน
(หรื อสอบถามจากเลขาของสาขาวิชานัน้ ๆ ว่าให้ นกั ศึกษามารับ Petition ได้ วนั ไหน)

4.ส่งฟอร์ ม “Viewing Final Exam Papers” ให้ กบั Chairperson ของสาขาวิชานัน้ ๆ

5.เมื่อ Chairperson เซ็นต์เรียบร้ อยแล้ วจะส่งกลับให้ Staff

6.Staff นาใบ Petition ไปใส่ในแฟ้ม โดยดูจากตัวอักษรแรกของชื่อ

7.เมื่อนักศึกษามารับใบ Petition และสอบถามว่าต้ องทาอย่างไรต่อ แจ้ งนักศึกษาให้ ไปยื่น Petition ที่ห้องทะเบียน

หมายเหตุ:
-

ต้ องใช้ แบบฟอร์ มให้ ตรงตามภาคเรี ยนที่ต้องการจะดูกระดาษคาตอบ
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ภาพประกอบที ่ 6 ตั ว อย่ า งแบบฟอร์ มขอดู ก ระดาษคาตอบ
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1.10 Grade Complain
1.เมื่อนักศึกษาต้ องการสอบถามเรื่ องเกรด ให้ เขียนใบ Petition ระบุรายละเอียดให้ ชดั เจน
(โดยเฉพาะวิชาและSection ควรระบุให้ ชดั เจน) และส่ง Petition ให้ กบั Staff

2.เมื่อ Staff รับใบ Petition จากนักศึกษาแล้ ว ให้ ตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่
(ให้ ระบุปัญหาให้ ชดั เจนเพื่อให้ อาจารย์เข้ าใจได้ ถกู ต้ อง)

3.แจ้ งให้ นกั ศึกษามาตรวจสอบใบ Petition หลังจากส่งประมาณ 3-5 วัน
(หรื อสอบถามจากเลขาของสาขาวิชานัน้ ๆ ว่าให้ นกั ศึกษามารับ Petition ได้ วนั ไหน)

4.ส่งใบ Petition ให้ กบั Chairperson ของวิชานัน้ ๆ

5.เมื่อ Chairperson เซ็นต์เรียบร้ อยแล้ วจะส่งกลับให้ Staff

6.Staff นาใบ Petition ไปใส่ในแฟ้ม โดยดูจากตัวอักษรแรกของชื่อ
7.เมื่อนักศึกษามารับใบ Petition และสอบถามว่าต้ องทาอย่างไรต่อ แจ้ งนักศึกษาให้ ไปยื่น Petition ที่ห้องทะเบียน
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1.11 Maintaining Students Status
การขอ Maintaining Students Status คือ การขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
เพื่อกลับมาศึกษาต่ออีกครัง้ เช่น ต้ องไปเรี ยนต่อต่างประเทศ 1 ปี เป็ นต้ น
1.เมื่อนักศึกษามาขอ Maintaining Status ให้ เขียนใบ Petition พร้ อมแนบ Unofficial Transcript
(ต้ องระบุวา่ Maintain เทอมไหน พร้ อมเหตุผล) และส่ง Petition ให้ กบั Staff

2.เมื่อ Staff รับใบ Petition จากนักศึกษาแล้ ว ให้ ตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่

3.แจ้ งให้ นกั ศึกษาให้ มาตรวจสอบใบ Petition หลังจากส่งประมาณ 3-5 วัน
(หรื อสอบถามจากเลขาของ Dean ว่าให้ นกั ศึกษามารับ Petition ได้ วนั ไหน)

4.ส่งใบ Petition ให้ กบั Dean เพือ่ อนุมตั ิ
5.เมื่อ Dean เซ็นต์เรียบร้ อยแล้ วจะส่งกลับให้ Staff
6.Staff นาใบ Petition ไปใส่ในแฟ้ม โดยดูจากตัวอักษรแรกของชื่อ
7.เมื่อนักศึกษามารับใบ Petition และสอบถามว่าต้ องทาอย่างไรต่อ แจ้ งนักศึกษาให้ ไปยื่น Petition ที่ห้องทะเบียน
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1.12 Extend Years
1.เมื่อนักศึกษาขอ Extend Years ให้ เขียนใบ Petition พร้ อมแนบเอกสารต่างๆ เช่น Unofficial Transcript,
Graduation Checklist, Study Plan และส่งให้ กบั Staff

2.เมื่อ Staff รับใบ Petition จากนักศึกษาแล้ ว ให้ ตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่

3.แจ้ งให้ นกั ศึกษามาตรวจสอบใบ Petition หลังจากส่งประมาณ 3-5 วัน
(หรื อสอบถามจากเลขาของ Dean ว่าให้ นกั ศึกษามารับ Petition ได้ วนั ไหน)

4.ส่งใบ Petition ให้ กบั Chairperson และ Dean เซ็นต์
5.เมื่อ Dean เซ็นต์เรียบร้ อยแล้ วจะส่งกลับให้ Staff
6.Staff นาใบ Petition ไปใส่ในแฟ้ม โดยดูจากตัวอักษรแรกของชื่อ
7.เมื่อนักศึกษามารับใบ Petition และสอบถามว่าต้ องทาอย่างไรต่อ แจ้ งนักศึกษาให้ ไปยื่น Petition ที่ฝ่ายวิชาการ
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1.13 Re-enter
1.เมื่อนักศึกษามาขอ Re-enter นักศึกษาจะต้ องมีเอกสาร Re-enter มาเรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยสามารถติดต่อได้ ที่ ห้ อง Admission (SM115)
2.เมื่อรับใบ Re-enter จากนักศึกษาแล้ ว ให้ ตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่
(เอกสารจะต้ องมี 1. เอกสาร Re-enter 2. Study Plan 3. Unofficial Transcript)
**เอกสารจะต้ องมีลายเซ็นต์ผ้ ปู กครองด้ วย**
3.Re-enter จะแบ่งเป็ น 2 กรณี คือ
3.1 Re-enter เข้ าคณะเดิม : จะต้ องให้ ทมี Advisor ของ MSME ตรวจ Study Plan ก่อน
หากไม่มีแก้ ไขจึงส่งให้ Dean เซ็นต์ตอ่ ไป
3.2 Re-enter ย้ ายคณะ : สามารถให้ Dean เซ็นต์ได้ เลย ไม่ต้องให้ ทีม Advisor ดู
(หากย้ ายไป Albert Laurence School of Communication Arts ต้ องเกรดเฉลีย่ มากกว่า 2.00)

4.เมื่อ Dean เซ็นต์เรียบร้ อยแล้ วจะส่งกลับให้ Staff

5.Staff นาใบ Petition ไปใส่ในแฟ้ม โดยดูจากตัวอักษรแรกของชื่อ

5.เมื่อนักศึกษามารับใบ Petition และสอบถามว่าต้ องทาอย่างไรต่อ
แจ้ งนักศึกษาให้ ไปยื่น Petition ที่ห้องทะเบียน ในกรณีที่ re-enter เข้ าคณะเดิม (MSME)
หากย้ ายคณะจะต้ องไปให้ คณะที่จะย้ ายเข้ าเซ็นต์ตอ่ ไป จากนันจึ
้ งไปส่งที่ห้องทะเบียน

หมายเหตุ:
-

สามารถ Re-enter เข้ าคณะเดิม ได้ เพียง 1 ครัง้ หากเป็ นการ Re-enter ครัง้ ที่ 2
จะต้ อง Re-enter ย้ ายเข้ าคณะอืน่

-

หากเด็กเคย Re-enter มาแล้ วต้ องแจ้ งให้ Advisor และ Dean ทราบก่อน
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1.14 Recommendation Letter
1.เมื่อนักศึกษาต้ องการขอ Recommendation จะต้ องนาเอกสารมายื่นพร้ อม Transcript
(นักศึกษาจะต้ องไปกรอกฟอร์ มและชาระเงินที่การเงิน ห้ อง SM114 ก่อน)

2.เมื่อรับใบ Petition จากนักศึกษาแล้ ว ให้ ตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่
โดยนักศึกษาจะต้ องระบุชื่ออาจารย์ผ้ ทู ี่ต้องการให้ ออก Recommendation ให้

3.แจ้ งให้ นกั ศึกษาให้ มาตรวจสอบ หลังจากส่งประมาณ 1 สัปดาห์
(หรื อสอบถามจากเลขาของสาขาวิชานัน้ ๆ ว่าให้ นกั ศึกษามารับได้ วนั ไหน)

4.ส่งเอกสารให้ กบั เลขาของสาขาวิชานันๆ
้

5.เมื่อ Chairperson ออกจดหมาย Recommendation แล้ ว จะส่งให้ Staff
6.Staff จัดเก็บข้ อมูลของนักศึกษา (ชื่อ สาขาวิชา อีเมล เบอร์ โทรติดต่อ)
7.Staff นาจดหมาย Recommendation ไปใส่ในแฟ้ม Recommendation โดยเรี ยงตามตัวอักษรแรกของชื่อ
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2. ขัน้ ตอนการซ้ อมรั บปริญญา
1.ทะเบียนส่งกาหนดการ และรายชื่อนักศึกษา ที่เข้ าร่วมพิธีซ้อมรับปริ ญญา
แจ้ งให้ หวั หน้ าสาขาแต่ละสาขาทราบ

2.เตรี ยม เอกสารและอุปกรณ์ตา่ งๆ สาหรับนักศึกษาในวันซ้ อมรับปริ ญญาและวันถ่ายรูป ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

จอง snack box สาหรับ Director & Chairperson วันถ่ายรูปบัณฑิต
เบิก ซองน ้าตาลA4, ดินสอ
เอา Evaluation จากอาจารย์ไพรัช ใส่ซอง และติด Label
ทาป้ายตังโต๊
้ ะ และ เลขที่นงั่ ของนักศึกษา ของแต่ละ Major

3.วันซ้ อมรับปริ ญญา
- วันซ้ อมย่อย
1. วางเลขที่นงั่ ของนักศึกษาในแต่ละ Major บนเก้ าอี ้ตามแบบที่กาหนด
2. วางแบบสอบถาม (Graduation Survey, Employer Survey,
แบบสอบถามสาหรับนักศึกษาของแต่เมเจอร์ (ถ้ ามี))
และดินสอบนเก้ าอี ้สาหรับเก็บข้ อมูลของนักศึกษา
3. เมื่อเสร็ จพิธีเก็บแบบสอบถาม เลขที่นงั่ แบบสอบถาม (Graduation Survey,
แบบสอบถามสาหรับนักศึกษาของแต่เมเจอร์ (ถ้ ามี)) และดินสอ เพื่อใช้ ในวันซ้ อมใหญ่
- วันซ้ อมใหญ่
1. วางเลขที่นงั่ ของนักศึกษาในแต่ละ Major บนเก้ าอี ้ตามแบบที่กาหนด
2. วางแบบสอบถามสาหรับนักศึกษาของแต่เมเจอร์
(ถ้ ามี)และดินสอบนเก้ าอี ้สาหรับเก็บข้ อมูลของนักษาศึกษา
3. เมื่อเสร็ จพิธีเก็บแบบสอบถาม เลขที่นงั่ สอบถาม (Employer Survey,
แบบสอบถามสาหรับนักศึกษาของแต่เมเจอร์ (ถ้ ามี)) ดินสอ และอุกรณ์ทงหมดกลั
ั้
บออฟฟิ ต (MSM
2nd Flr.)

4.คีย์แบบสอบถามส่งให้ อาจารย์ไพรัชประมวลผล
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3. คู่มือการทางานของหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคค่า)
3.1 การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคค่า)
การรับสมัครนักศึกษาปริ ญญาตรี (ภาคคา่ ) จะแบ่งขันตอนเป็
้
น 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
3.1.1 การรับสมัคร
จัดเตรี ยมใบสมัครและข้ อมูลการรับสมัคร
ช่วงจาหน่ายและรับสมัครนักศึกษา อยูร่ ะหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถนุ ายน
จัดวันสอบ เวลาสอบ ห้ องสอบ และแจ้ งวันประกาศผลสอบ

นาใบสมัครและข้ อมูลรับสมัคร ไปให้ บ๊ คุ สโตร์ ของมหาวิทยาลัย (วิทยาเขตหัวหมาก) จาหน่าย

เปิ ดรับสมัคร โดยผู้สมัครจะมายืน่ ใบสมัครที่คณะบริ หารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (ตึก D ชัน้ 6)
3.1.2 โฆษณา และประชาสัมพันธ์
ส่งข้ อมูลรับสมัครให้ ฝ่าย ITS และ Admission Centre
ทาจดหมายรับสมัคร ส่งไปตามบริ ษัทต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ

ให้ ข้อมูลกับบุคคลที่สนใจโทรมาติดต่อสอบถาม หรื อมาติดต่อโดยตรงที่คณะบริ หารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
3.1.3 จัดสอบวัดความรู้เบือ้ งต้ น
เตรี ยมข้ อสอบวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์

เตรี ยมรายชื่อผู้สมัคร จัดคนคุมสอบ และประกาศผลสอบ
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3.1.4 การลงทะเบียน
ส่งรายชื่อผู้สอบผ่าน ผลการสอบให้ และใบสมัครผู้สอบผ่าน ให้ กบั Admission Centre
ติดต่อประสานงานกับส่วนงานทีร่ ับผิดชอบเรื่ องลงทะเบียน ของฝ่ ายทะเบียนฯ
เช่น ส่งวิชาทีจ่ ะให้ นกั ศึกษาลงเรียนในเทอมแรก และเช็คจานวนเงินที่นกั ศึกษาใหม่จะต้ องชาระในเทอมแรก

แจ้ งนักศึกษาให้ ทราบถึงวันลงทะเบียน และค่าใช้ จ่ายในการลงทะเบียน
3.1.5 การเบิกจ่ ายค่ าตอบแทน
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนจะเบิก 3 ส่วนด้ วยกัน คือ เบิกค่าออกข้ อสอบ เบิกค่าตรวจข้ อสอบ และ
เบิกค่าคุมสอบ
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(ตัวอย่ างข้ อมูลการรับสมัคร ภาษาไทย)
การรับสมัครสอบเข้ าเป็ นนักศึกษาใหม่ปริ ญญาตรี(ภาคค่า)
ประจาปี การศึกษา (1/2560 )
1. การสมัคร
ส่งใบสมัครพร้ อมหลักฐานการสมัครภาคค่าได้ ทคี่ ณะบริ หารธุรกิจ (Martin de Tours School of Management
and Economics) ตึก D ชัน้ 6 ตังแต่
้ วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ – 16 มิถนุ ายน 2560 (วันจันทร์ -วันศุกร์ /เว้ นวันหยุดราชการ)
ตังแต่
้ เวลา 10:30-18:30 น.
2. หลักฐานในการรับสมัคร
1.1 รูปถ่ายหน้ าตรง ขนาด 3X4 ซม. จานวน 3 รูป
1.2 วุฒกิ ารศึกษาระดับ ม.ศ.5, ม. 6 หรื อเทียบเท่า สาเนา 1 ชุด พร้ อมแสดงต้ นฉบับ
3. การสอบข้ อเขียน
สอบที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตหัวหมาก) ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถนุ ายน 2560 เวลา 09:00-12:00 น.
ข้ อสอบภาษาอังกฤษ วิชาความรู้ความเข้ าใจภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมปลาย
4. ประกาศผลสอบข้ อเขียน
วันอังคารที่ 27 มิถนุ ายน 2560 ทีค่ ณะบริ หารธุรกิจ (Martin de Tours School of Management and
Economics) ตึก D ชัน้ 6
5. ลงทะเบียนเรียน เทอม 1/2017
วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:00-17:00 น.
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(ตัวอย่ างข้ อมูลการรับสมัคร ภาษาอังกฤษ)
Continuing Education Program Admission- Academic Year 1/2017
1. Admission :
Complete and submit the application form at Office of Martin de Tours School of Management and
Economics, D Building 6th Floor, from February 14-June 16, 2017 during working hours from Monday to
Friday between 10:30 a.m.-06:30 p.m.
2. Documents required for entrance examination:
2.1 A photocopy of the M6 certificate or its equivalent.
2.2 Three 3X4 cm photos.
3. Entrance Examination:
The University’s special written examination which measures candidates’ proficiency in English and
Mathematics will be conducted on Sunday June 18, 2017 from 09:00-12:00 a.m.
4. Written- examination results:
Written- examination result will be announced on Tuesday June 27, 2017 at Office of Martin de Tours
School of Management and Economics, D Building 6th Floor.
5. Registration for 1/2017
Registration for 1/2017 will be held on Monday July 31, 2017 from 03:00-05:00 p.m.
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(ตัวอย่ างข้ อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรีภาคค่า ส่ งให้ ฝ่าย ITS ลงหน้ า web.: www.au.edu)
The Faculty of Business Administration, Martin de Tours School of Management and Economics, are
now accepting new applications for the Undergraduate Evening Program, for the Academic Year 1/2017.
BBA program in Marketing & Management Major (English Program) will be offered.
Admission requirements:
• Currently employed applicants
• No age limit
• High school (M6 certificate or equivalent)
Classes will be held at Assumption University (Hua Mak Campus) Ramkhamheang (24) Road.
Class time: 06:30 – 09:30 p.m. (Mon. – Sat.)
Application forms can be obtained at the University Bookstore (Hua Mak Campus) from February 14,
2017 to June 16, 2017.
** Application Form costs = 500 Bht. (inclusive of application Fee)**
Entrance Examination Date : Sunday June 18, 2017
Time : 09:00 – 12:00 a.m.
For more information, please contact Tel. (02) 300-4543--50 Ext. 1125, 1201, 1212.

Remarks: Link หน้ า Web ด้ วยประโยคข้ างล่ างดังนี ้ :
Admission of BBA Evening Program, Academic Year 1/2017
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(ตัวอย่ างข้ อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรีภาคค่า ส่ งให้ Admission Centre “English Version”)
Admission of BBA Evening Program, Academic Year 1/2017
The Faculty of Business Administration, Martin de Tours School of Management and Economics, are
now accepting new applications for the Undergraduate Evening Program, for the Academic Year 1/2017.
BBA program in Marketing & Management Major (English Program) will be offered.
Admission requirements:
• Currently employed applicants
• No age limit
• High school (M6 certificate or equivalent)
Classes will be held at Assumption University (Hua Mak Campus) Ramkhamheang (24) Road.
Class time: 06:30 – 09:30 p.m. (Mon. – Sat.)
Application forms can be obtained at the University Bookstore (Hua Mak Campus) from February 14,
2017 to June 16, 2017.
** Application Form costs = 500 Bht. (inclusive of application Fee)**
Entrance Examination Date : Sunday June 18, 2017
Time : 09:00 – 12:00 a.m.
For more information, please contact Tel. (02) 300-4543--50 Ext. 1125, 1201, 1212.
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(ตัวอย่ างข้ อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรีภาคค่า ส่ งให้ Admission Centre “Thai Version”)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)
ASSUMPTION UNIVERSITY (ABAC)
รับสมัครนักศึกษาปริ ญญาตรี ประจาภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 คณะบริ หารธุรกิจ (ภาคค่า)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาหรับบุคคลที่กาลังทางานอยู่ โดยไม่จากัดอายุ ผู้สมัครต้ องมีวฒ
ุ ิ ม. 6 หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป มี 2
สาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนคือ
• การตลาด

(Marketing)

• การจัดการ

(Management)

จัดการเรี ยนการสอนที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตหัวหมาก) ถนนรามคาแหง 24 เวลาเรี ยน
18:30-21:30 น. (วันจันทร์ - วันเสาร์ )
จาหน่ายใบสมัคร:- ที่บ๊ คุ สโตร์ ของมหาวิทยาลัยฯ (วิทยาเขตหัวหมาก) ตังแต่
้ วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่
16 มิถนุ ายน 2560 ใบสมัครราคาชุดละ 500 บาท (รวมค่าสมัครแล้ ว)
วันสอบ: วันอาทิตย์ที่ 18 มิถนุ ายน 2560 เวลา 09:00-12:00 น.
สนใจติดต่อ : Tel.(02) 300-4543-50 Ext. 1125, 1201, 1212
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3.2 จัดการเรียนการสอน และการสอบ ของปริญญาตรี (ภาคค่า)
การจัดการเรี ยนการสอน และการสอบจะมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
1. จัดวิชาเรี ยน วันเรียน และเวลาเรี ยน โดยจะต้ องนาข้ อมูลเสนอหัวหน้ าสาขาวิชาเพื่อพิจารณาขอเปิ ดแต่ละภาคเรี ยน

2. จัดตารางสอบ Mid-term และ Final ในแต่ละภาคเรี ยน จะจัดอยูใ่ นช่วงเดียวกับ ป. ตรี ภาคกลางวัน
โดยกาหนดใน Undergraduate Calendar ของแต่ละภาคเรี ยน แต่เวลาสอบจะเป็ นตอนเย็น
สาหรับ Midterm Exam จะสอบ 2 ชัว่ โมง โดยเริ่ มสอบเวลา 18:00-20:00 น.
และสาหรับ Final Exam จะสอบ 3 ชัว่ โมง โดยเริ่ มสอบเวลา 18:00-21:00 น.

3. นาวิชาเรียน และตารางสอบ ส่งส่วนที่รับผิดชอบเรื่ องลงทะเบียน ของสานักทะเบียนและประมวลผล

4. ทาจดหมายเชิญอาจารย์ผ้ สู อน โดยออกจดหมายเชิญเฉพาะอาจารย์ Part-time

5. จัดอาจารย์คมุ สอบ Mid-term และ Final โดยจะจัดอาจารย์เฉพาะ Full-time ทีม่ ีสอนภาคคา่ ในภาคเรี ยนนัน้ ๆ

6. จัด Supervisor (หัวหน้ าสาขา/ รองหัวหน้ าสาขา) เพื่อมาทาหน้ าที่ดแู ลความเรี ยบร้ อย
ในการสอบ Mid-term และ Final ในแต่ละภาคเรียน
*หน้ าที่ของ Supervisor
- ดูแลความเรี ยบร้ อย เช่น นักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบหรื อไม่
- นักศึกษาเข้ าสอบล่าช้ าเกินกาหนด
- เดินตรวจความเรียบร้ อยของห้ องสอบ
- ความผิดพลาดในข้ อสอบ (ถ้ ามี)
- รอรับข้ อสอบจากอาจารย์ที่มาทาหน้ าที่คมุ สอบ และเมื่ออาจารย์คมุ สอบเสร็ จแล้ ว จะนาข้ อสอบมาส่งกับ
Supervisor พร้ อมทังเซ็
้ นชื่อส่งข้ อสอบ ที่ Office คณะบริ หารฯ ตึก D ชัน้ 6 จากนัน้ Supervisor
จะรวบรวมข้ อสอบทังหมดเก็
้
บเข้ าตู้ไว้ และวันถัดไปเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบจะมาจัดแยกข้ อสอบเป็ นรายวิชา
เพื่อรอให้ อาจารย์ผ้ สู อนมารับข้ อสอบไปตรวจต่อไป
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7. จัดข้ อสอบที่สอบแล้ ว (Midterm & Final) เตรียมให้ อาจารย์ผ้ สู อนมารับไปตรวจ โดยแยกเป็ นวิชา

8. เบิกค่าตอบแทน
8.1 เบิกค่าสอน: ใบ Extra Teaching Hours ที่อาจารย์ผ้ สู อนได้ ลงเวลาสอน ที่ Faculty Lounge
จะไปเก็บรวบรวม ทุกสิ ้นเดือน และเสนอคณบดีเซ็น จากนันส่
้ งต่อให้ OHRM
8.2 เบิกค่าคุมสอบ Mid-term และ Final ใบ Proctoring Slip ที่อาจารย์มาคุมสอบ
ได้ เซ็นชื่อไว้ หลังจากมาส่งข้ อสอบกับ Supervisor เมื่อเสร็ จสิ ้นการสอบแล้ วเก็บรวบรวมทังหมด
้
และเสนอคณบดีเซ็น
จากนันส่
้ งต่อให้ OHRM
8.3 เบิกค่าตรวจข้ อสอบ Mid-term และ Final ซึง่ อาจารย์ที่สอน ป.ตรี ภาคค่า จะได้ รับเงินค่ าตรวจข้ อสอบ*
8.4 เบิกค่าออกข้ อสอบพิเศษ (Late Midterm Exam. & Late Final Exam.)
ทาเบิกค่าออกข้ อสอบพิเศษให้ อาจารย์ผ้ อู อกข้ อสอบในส่วนของภาคค่า และเสนอคณบดีเซ็น จากนันส่
้ งต่อให้ OHRM
* ยกเว้ น
- กรณีที่อาจารย์มาสอนภาคค่าวิชาที่สอนไม่ใช่ Extra จะไม่ได้ รับค่าตรวจข้ อสอบ
- แม้ วชิ าที่สอนนันเป็
้ น Extra แต่ข้อสอบออกเป็ น multiple choice และอาจารย์ผ้ สู อนตรวจข้ อสอบด้ วย Computer
ทังหมด
้
ก็จะไม่ได้ รับค่าตรวจข้ อสอบเช่นกัน
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4. การขอใช้ บริการฝ่ ายต่ าง ๆ
4.1 การขอใช้ บริการฝ่ ายโสตทัศนูปกรณ์
1.การขอใช้ อปุ กรณ์ต้องทาการจองล่วงหน้ า 2-3 วัน เช่น ติดตังโสตทั
้
ศนูปกรณ์ระบบเสียงภายในห้ องประชุม/
ห้ องเรี ยนขอยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (ภายในห้ องเรียน ห้ องประชุม), ตัดต่อสือ่ เป็ นต้ น
2.กรอกแบบฟอร์ มสาหรับการขอใช้ บริ การโสตทัศนูปกรณ์ (ภาพประกอบที่ 7)
และใส่รายละเอียดให้ ครบถ้ วน จากนันเสนอเซ็
้
นต์กบั หัวหน้ าโครงการหรื อผู้รับผิดชอบ

3.นาเอกสารส่งฝ่ ายโสตทัศนูปกรณ์ คณะนิเทศศาสตร์ (ชัน้ 4) คุณจี๊ด เบอร์ โทร 2885
E-mail: avcomarts@au.edu

หมายเหตุ:
-

ในการเขียนแบบฟอร์ มการขอใช้ บริ การ ในช่องหน่วยงานที่ขอใช้ บริ การ ให้ ระบุขอใช้ บริ การในนาม
MSME เท่านัน้
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ภาพประกอบที ่ 7 ตัว อย่ า งแบบฟอร์ มการขอใช้ บ ริ การโสตทัศ นู ป กรณ์
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4.2 การขอใช้ บริการฝ่ ายอาคารสถานที่ ฝ่ ายเทคนิค ฝ่ ายนิตกิ ารและอานวยการ
แผนกศิลป์ หน่ วยรั กษาความปลอดภัยและการจราจร ศูนย์ สารสนเทศ
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITS)
1.การขอใช้ อปุ กรณ์ต้องทาการจองล่วงหน้ า 2-3 วัน เช่น การจองห้ อง จองสถานที่ จองการถ่ายภาพ
ขอใช้ อปุ กรณ์ของสานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ เป็ นต้ น
2.กรอกแบบฟอร์ มสาหรับการขอใช้ บริ การ (ภาพประกอบที่ 8) ใส่รายละเอียดให้ ครบถ้ วน
จากนันเสนอเซ็
้
นต์กบั หัวหน้ าโครงการหรื อผู้รับผิดชอบ

3.นาเอกสารส่งฝ่ ายอาคารสถานที่ (SM105) คุณเชน เบอร์ โทร 2615
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ภาพประกอบที ่ 8 ตัว อย่ า งแบบฟอร์ มการขอใช้ บ ริ การฝ่ ายอาคารสถานที ่ ฝ่ ายเทคนิ ค ฝ่ ายนิ ติ ก ารและอานวยการ แผนกศิ ล ป์
หน่ ว ยรั ก ษาความปลอดและการจราจร ศู น ย์ ส ารสนเทศ สานัก งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
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4.3 การขอใช้ บริการอาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกเวลาทาการ
1.การขอใช้ อาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกเวลาทาการ คือ หลัง 16.30 น. และวันเสาร์ -อาทิตย์
โดยจะต้ องทาการจองล่วงหน้ า 2-3 วัน
ขอใช้ อปุ กรณ์ของสานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ เป็ นต้ น
2.กรอกแบบฟอร์ มสาหรับการขอใช้ บริ การ (ภาพประกอบที่ 8) และแบบตอบรับการขอใช้ สถานที่ (ภาพประกอบที่ 9)
จากนันเสนอเซ็
้
นต์กบั หัวหน้ าโครงการหรื อผู้รับผิดชอบ

3.แบบฟอร์ มสาหรับการขอใช้ บริการ ให้ สง่ คุณเชน (SM105) และส่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชัน้ 2
ส่วนแบบตอบรับการขอใช้ บริ การ นาติดตัวเพื่อแสดงต่อเจ้ าหน้ าทีแ่ ละรปภ. เมื่อใช้ ห้อง
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ภาพประกอบที ่ 9 ตัว อย่ า งแบบตอบรั บ การขอใช้ ส ถานที ่ ฝ่ ายอาคารสถานที ่

4.4 การขอใช้ บริการถ่ ายภาพและลงข่ าว
1.การขอใช้ บริ การถ่ายภาพและลงข่าว จะต้ องทาการจองล่วงหน้ า 2-3 วัน
2.กรอกแบบฟอร์ มส่งข้ อมูลงาน – กิจกรรม (ภาพประกอบที่ 10)
2.1 ต้ องการใช้ บริ การเฉพาะการถ่ายภาพ ให้ ระบุคาว่า “ถ่ายภาพ” หลังชื่อกิจกรรม พร้ อมกรอก วัน เวลา
สถานที่ ที่ดาเนินงาน หน่วยงานผู้ขอใช้ บริ การ
2.2 ต้ องการใช้ บริ การถ่ายภาพและลงข่าว ให้ กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ มให้ ครบถ้ วน
พร้ อมแนบเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องการลงข่าว

3. เสนอเซ็นต์กบั หัวหน้ าโครงการหรื อผู้รับผิดชอบ

4.นาส่งให้ กบั ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ หรื อศูนย์สารสนเทศ (หัวหมาก)
คุณแดง เบอร์ โทร 1153, 1131 หรื อส่งผ่านอีเมล pr@au.edu

66

ภาพประกอบที ่ 10 ตัว อย่ า งแบบฟอร์ มส่ ง ข้ อ มู ล งาน – กิ จ กรรม
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4.5 การขอใช้ บริการรถโค้ ชและรถตู้
1.การขอใช้ บริ การรถโค้ ชและรถตู้ จะต้ องทาการจองล่วงหน้ า 7-10 วัน
2.กรอกแบบฟอร์ มสาหรับการขอใช้ รถ (ภาพประกอบที่ 11) จากนันเสนอเซ็
้
นต์กบั หัวหน้ าโครงการหรื อผู้รับผิดชอบ

3.นาส่งที่ฝ่าย Admin (ผู้ดแู ลการจัดคิวรถ)
-

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ติดต่อคุณชู เบอร์ โทร 2606

-

วิทยาเขตหัวหมาก ติดต่อ คุณติว๋ , คุณอ้ อ, คุณนิ๊ก เบอร์ โทร 1166

4.สามารถตรวจสอบรายละเอียดรถที่ขอใช้ บริ การได้ ก่อนวันใช้ บริ การ 1 วัน เวลา 16.00 น. เป็ นต้ นไป
ตรวจสอบได้ ที่ www.admin.au.edu
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ภาพประกอบที ่ 11 ตัว อย่ า งแบบฟอร์ มการขอใช้ ร ถ
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4.6 การขอใช้ บริการฝ่ ายจัดเลีย้ ง
1.การขอใช้ บริ การฝ่ ายจัดเลี ้ยงจะต้ องทาการจองล่วงหน้ า 5-10 วัน
เนื่องจากฝ่ ายจัดเลี ้ยงจะต้ องเผื่อเวลาในการสัง่ อาหาร
2.กรอกแบบฟอร์ มสาหรับการขอใช้ บริ การ (แบ่งเป็ น Coffee Break และ Meal)
จากนันเสนอเซ็
้
นต์กบั หัวหน้ าโครงการหรื อผู้รับผิดชอบ

3.นาเอกสารส่งฝ่ ายจัดเลี ้ยง ติดต่อ คุณอ้ อ เบอร์ โทร 2526 (SM105) , 2119 (CL)
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ภาพประกอบที ่ 12 ตัว อย่ า งแบบฟอร์ มขอใช้ บ ริ การฝ่ ายจัด เลี ้ ย ง

71

5.การให้ บริการห้ องแล็บ (ตึก IT ชัน้ 4 – 5)
5.1 การจองห้ องแล็บ
1.การจองห้ องแล็บ ให้ ติดต่อเจ้ าหน้ าที่ห้องแล็บ
โทร. 02 7232850-1(2850-1) อีเมลล์ Supakornmtn@au.edu, Pherapholvjt@au.edu

2.เจ้ าหน้ าที่ห้องแล็บเช็คตารางเรียนเพื่อตรวจสอบวันเวลาที่ห้องแล็บว่าง เพื่อรับจองห้ องแล็บ
3.เมื่อรับจองห้ องแล็บ จะลงบันทึกเพื่อเป็ นหลักฐาน และแจ้ งผู้มาติดต่อให้ ทาหนังสือขออนุญาตใช้ ห้องแล็บ
โดยทาหนังสือขออนุญาต เรี ยนหัวหน้ าห้ องแล็บ
4.เมื่อเจ้ าหน้ าที่ห้องแล็บได้ หนังสือขออนุญาติใช้ ห้องแล็บแล้ ว ต้ องเก็บเข้ าแฟ้มเพื่อเป็ นหลักฐาน
พร้ อมแจ้ งหัวหน้ าและเจ้ าหน้ าทีท่ า่ นอื่น เพื่อรับทราบ

หมายเหตุ:
-

หากวันเวลาที่ผ้ มู าติดต่อขอจองห้ องแล็บนัน้
ตรงกับช่วงเวลาที่มีการเรี ยนการสอนต้ องแจ้ งกับผู้ติดต่อจองห้ องแล็บโดยทันที)
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5.2 การเตรียมห้ องแล็บสาหรับการสอบ
1.เจ้ าหน้ าที่ห้องแล็บรอรับอีเมลล์จากอาจารย์สวาติ ซึง่ จะมีรายละเอียดแต่ละรายวิชาว่าใช้ ห้องไหนสาหรับการสอบ
2.เจ้ าหน้ าที่ห้องแล็บเช็ครายวิชาเพื่อทาการขอใบเซ็นต์ชื่อของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาที่ห้องทะเบียน SM116
จากนันลงหมายเลขส
้
าหรับให้ นกั ศึกษานัง่ สอบ

3.เจ้ าหน้ าที่ห้องแล็บทาตารางสอบสาหรับติดประกาศหน้ าห้ องสอบ
หน้ าลิฟท์ ชัน้ 1,4,5 ตึกไอที ห้ องทะเบียน และห้ องแอดมิน

5.3 การบริการนักศึกษา และอาจารย์ (การให้ คาปรึกษา และการติดตัง้ ซอฟต์ แวร์ )
1.เจ้ าหน้ าที่ห้องแล็บต้ อนรับ พร้ อมสอบถามนักศึกษา/อาจารย์ ทีม่ าติดต่อใช้ บริ การติดตังซอฟต์
้
แวร์

2.เจ้ าหน้ าที่ห้องแล็บทาการตรวจสอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา/อาจารย์ ว่าสามารถติดตังซอฟต์
้
แวร์ ได้ หรื อไม่
3.นักศึกษา/อาจารย์ ทาการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ SAS Program

4.เจ้ าหน้ าที่ห้องแล็บให้ คาแนะนานักศึกษา/อาจารย์ในการติดตังซอฟต์
้
แวร์
ซึง่ ทางห้ องแล็บและผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ จดั ทาคูม่ ือการติดตัง้ SAS Program

5.4 การให้ บริการระบบเครื่องเสียงในห้ องแล็บ
1.เจ้ าหน้ าที่ห้องแล็บรับเรื่ องจากอาจารย์ สอบถามปั ญหาเบื ้องต้ น

2.เจ้ าหน้ าที่ห้องแล็บดาเนินการแก้ ไขปั ญหาเบื ้องต้ น

3.หากเจ้ าหน้ าที่ห้องแล็บทาการตรวจสอบแล้ วว่ามีอปุ กรณ์ที่ไม่สามารถใช้ งานได้ หรื อไม่สามารถแก้ ไขได้
ต้ องติดต่อฝ่ ายโสตฯ เบอร์ 2769, 2739
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5.5 การให้ บริการระบบโปรเจคเตอร์ ในห้ องแล็บ
1.เจ้ าหน้ าที่ห้องแล็บรับเรื่ องจากอาจารย์ สอบถามปั ญหาเบื ้องต้ น

2.เจ้ าหน้ าที่ห้องแล็บดาเนินการแก้ ไขปั ญหาเบื ้องต้ น

3.หากเจ้ าหน้ าที่ห้องแล็บทาการตรวจสอบแล้ วว่ามีอปุ กรณ์ที่ไม่สามารถใช้ งานได้ หรื อไม่สามารถแก้ ไขได้
ต้ องติดต่อฝ่ ายไอทีเอส เบอร์ 2833, 2834

5.6 การดูแลคอมพิวเตอร์ ภายในห้ องเรี ยน
1.เจ้ าหน้ าที่ห้องแล็บตรวจเช็คเครื่ องภายในห้ องเรียนหรื อทีไ่ ด้ รับแจ้ งเรื่ องจากอาจารย์ผ้ สู อน
และสอบถามปั ญหาเบื ้องต้ น
2.ทาการตรวจสอบสภาพการใช้ งาน ถ้ ามีปัญหาให้ ดาเนินการแก้ ไขเพื่อเครื่ องใช้ งานได้ ปกติ
ถ้ ามีปัญหาอุปกรณ์เสียหายหรื อชารุดดาเนินการแก้ ไขต่อไป

3.ในกรณีที่เครื่ องยังไม่หมดระยะประกัน ทาการตรวจเช็คกับฝ่ ายจัดซื ้อ ประสานงานกับบริ ษัทผู้ให้ บริ การ
เพื่อทาการซ่อมเปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไข้ (ระยะเวลาทาการประมาณสองสัปดาห์)
ส่วนในกรณีที่เครื่ องหมดระยะประกันแล้ ว ติดต่อและขอเบิกอุปกรณ์การซ่อมแซมกับฝ่ ายไอทีเอส
(ระยะเวลาทาการ แล้ วแต่ฝ่ายไอทีเอสติดต่อกลับ)

5.7 การดูแลและติดตัง้ ซอฟต์ แวร์
1.ตรวจสอบซอฟแวร์ และการใช้ งานโปรแกรมภายในห้ องเรี ยน

2.ดาเนินการติดตังให้
้ สอดคล้ องกับการเรียนการสอนในแต่ละเทอม
3.ในกรณีไม่มซี อฟแวร์ ติดต่อฝ่ ายไอทีเอส และอาจารย์ผ้ สู อนวิชานันๆ
้

4.ตรวจสอบสภาพการใช้ งานของโปรแกรม และความพร้ อมของโปรแกรมก่อนเปิ ดเทอม
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6. การจัดทา ASAP (Action Plan for Strengthening Academic Performance)
1.ส่งอีเมลแจ้ งเตือนให้ Chairperson และ Director ส่ง Project proposal
ภายในวันที่กาหนด (แต่ละปี กาหนดส่งจะไม่เหมือนกัน)

2.ตรวจสอบรายละเอียดในส่วนที่ 1 Vision, Mission, Goals, และ Strategies ดังภาพประกอบที่ 13
ว่ามีเปลีย่ นแปลงรายละเอียดหรือไม่

ภาพประกอบที ่ 13 ตัว อย่ า ง ASAP ส่ ว นที ่ 1 Vision, Mission, G oals, และ S trategies
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3.ตรวจสอบรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.1 Organization Chart ดังภาพประกอบที่ 14
ว่ามีเปลีย่ นแปลงรายละเอียดหรือไม่

ภาพประกอบที ่ 14 ตัว อย่ า ง ASAP ส่ ว นที ่ 2 Organization Chart

4.ขอข้ อมูลจานวนอาจารย์จากห้ องทะเบียน จากนันน
้ ามากรอกรายละเอียดในส่วนที่ 3 Faculty members ดังภาพ

ภาพประกอบที ่ 15 ตัว อย่ า ง ASAP ส่ ว นที ่ 3 Faculty Members
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5.ขอข้ อมูลจานวนนักศึกษาแต่ละ Major จากห้ องทะเบียน จากนันน
้ ามากรอกรายละเอียดในส่วนที่ 4 Students
ดังภาพประกอบที่ 16

ภาพประกอบที ่ 16 ตัว อย่ า ง ASAP ส่ ว นที ่ 4 Students

6.เมื่อได้ รับ Project proposal จาก Chairperson และ Director แล้ ว ให้ เรี ยบเรี ยงข้ อมูลทังหมด
้
โดยเลขหลักแรกของ
Project Number (เช่น 1.xx, 2.xx, 3.xx, 4.xx หรื อ 5.xx) จะยึดตาม Strategy ของ Project proposal นัน้ ๆ
หมายเหตุ: Project proposal ทีเ่ หมือนหรื อคล้ ายกัน เช่น Internship ของแต่ละ Major ให้ นามารวมเป็ น Project
proposal เดียวกัน แต่แยก Budget เป็ นของแต่ละ Major
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7.เมื่อเรียบเรี ยงข้ อมูลและหมายเลข Project proposal เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ นา Indicator และ Target ของแต่ละ
Project Proposal ที่ไม่ซ ้ากันใน Strategy นัน้ ๆ มาใส่ในส่วนที่ 5 School Five-Year Strategic Plans: Indicators
and Targets ดังภาพประกอบที่ 17

ภาพประกอบที ่ 17 ตัว อย่ า ง ASAP ส่ ว นที ่ 5 School Five- Year Strategic Plans: Indicator s and Targets

8.ในส่วนที่ 6 ข้ อ 6.1 ให้ ใส่รายละเอียดข้ อมูลโดยแยกแต่ละ Project proposal ตาม Strategy
และใส่เครื่ องหมายถูกในช่อง Tactic ที่ถกู ต้ อง ดังภาพประกอบที่ 18

ภาพประกอบที ่ 18 ตัว อย่ า ง ASAP ส่ ว นที ่ 6 ข้ อ 6.1 Alignment of Project/Activities with Tactics
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9.ในส่วนที่ 6 ข้ อ 6.2 ให้ ใส่ข้อมูลแต่ละ Project proposal ที่เรียบเรี ยงแล้ วตาม Strategy โดยเรี ยงจากน้ อยไปหามาก
พร้ อมระบุ School QA Component, Budget sources ให้ ถกู ต้ อง และให้ ใส่จานวนเงินของแต่ละ Project proposal
ในส่วน Estimated budget type โดยเลือกประเภทของ Budget ให้ ถกู ต้ อง ดังภาพประกอบที่ 19

ภาพประกอบที ่ 19 ตัว อย่ า ง ASAP ส่ ว นที ่ 6 ข้ อ 6.2

10.ในส่วนที่ 7 เป็ นรายงานการเงินของ Operating Budget
ซึง่ เทียบเป็ นปี การศึกษาทีเ่ พิ่งจบไปและปี การศึกษาปั จจุบนั ให้ กรอกรายละเอียดทัง้ 2 ช่อง
โดยสามารถขอข้ อมูลรายงานการเงิน ของปี การศึกษาเก่าได้ จากฝ่ ายการเงิน

ภาพประกอบที ่ 20 ตัว อย่ า ง ASAP ส่ ว นที ่ 7 Operating Expenses and Budgets for routine projects/activities
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11.เมือ่ ทาในส่วนต่าง ๆ เสร็ จเรี ยบร้ อย จะต้ องส่งไฟล์เอกสาร ASAP ไปที่ oppqa@au.edu ทังในรู
้ ปแบบ PDF และ
Word พร้ อมส่งเอกสารฉบับจริง จานวน 1 ชุด ไปที่ สานักรองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผนและการประกันคุณภาพ
(ตึก L ชัน้ 2) จากนันรอฟั
้ งผลการตรวจสอบ
หากมีสว่ นไหนที่ทางคณะกรรมการให้ ปรับแก้ ไขก็จะต้ องดาเนินการแก้ ไขและส่งไปตรวจสอบอีกครัง้
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7.การเปิ ด Budget
7.1 Operating Budget
1.ใช้ แบบฟอร์ ม BG-UP-004 Operating Expenses Budget
**ใช้ ไฟล์ Excel ที่แชร์ ใน BBA-PC (X:\New Form--Budget-25-2-16)

2.ใน Sheet แรก “รายจ่าย” ให้ ใส่รายละเอียดดังภาพประกอบที่ 21

1

2

2 คือ เลขประจาคณะ

3
4

1 คือ ชื่อคณะ
3 คือ วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่มและสิ ้นสุดโครงการ

5

4 คือ จานวน Index
5 คือ จานวนเงินรวม

ภาพประกอบที ่ 21 ตัว อย่ า งแบบฟอร์ ม การเปิ ด Operating Expenses Budget (1)
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3.ใน Sheet ที่ 2 “Summary” ให้ ใส่รายละเอียดดังภาพประกอบที่ 22

1
2

3

4

5

ภาพประกอบที ่ 22 ตัว อย่ า งแบบฟอร์ ม การเปิ ด Operating Expenses Budget (2)

1 คือ ให้ ใส่ชื่อคณะ ชื่อโครงการ ปี การศึกษา วันเริ่ มต้ นและวันสิ ้นสุดของโครงการ
2 คือ ช่อง Items ให้ ใส่ชื่อ Index ที่มีในปี การศึกษาเก่า และ Index ที่จะมีเพิ่มในปี การศึกษาใหม่
3 คือ ช่อง Actual Expenses ให้ ใส่รายจ่ายทีเ่ กิดขึ ้นจริ งของปี การศึกษาเก่า จะได้ ข้อมูลจากฝ่ ายการเงิน
4 คือ ช่อง Budget ให้ ใส่เลขประมาณการรายจ่ายที่จะเกิดขึ ้นในปี การศึกษาใหม่
5 คือ ช่อง Remark ให้ ใส่ Index 1 ถึง Index สุดท้ ายทีม่ ี
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3.ใน Sheet ที่ 3 “Index” ให้ ใส่รายละเอียด Budget Details ดังภาพประกอบที่ 23

1

2

3

ภาพประกอบที ่ 23 ตัว อย่ า งแบบฟอร์ ม การเปิ ด Operating Expenses Budget (3)

1 คือ ให้ ใส่ชื่อ Index หลังคาว่า Index
2 คือ ให้ ใส่รายละเอียดต่าง ๆ ภายใน Index นัน้ ๆ โดยแยกเป็ นข้ อย่อย ๆ พร้ อมทังใส่
้ จานวนเงิน
3 คือ ให้ ใส่รายละเอียดปลีกย่อยของข้ อนัน้ ๆ เช่น จานวนชิ ้น ราคาต่อชิ ้น เป็ นต้ น

4.เมื่อจัดเตรี ยมเอกสารเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ สง่ เอกสารที่ฝ่ายการเงิน
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7.2 Auxiliary Enterprise Budget หรื อ Budget ที่มีทงั ้ รายรับและรายจ่ าย
1.คัดลอกหน้ า Project Proposal จากไฟล์ ASAP โดยให้ ตดั ข้ อที่ 8 ออก
แล้ วเพิ่มจุดลงนามของ Coordinator และ Dean ดังภาพประกอบที่ 24

ภาพประกอบที ่ 24 ตัว อย่ า งเอกสารการเปิ ด Auxiliary Enterprise Budget
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2.กรอกแบบฟอร์ ม BG-UP-007 Auxiliary Enterprise
**ใช้ ไฟล์ Excel ที่แชร์ ใน BBA-PC (X:\New Form--Budget-25-2-16)
3.ใน Sheet แรก “โครงการ” ให้ ใส่รายละเอียดของโครงการ ดังตัวอย่างในภาพประกอบที่ 25

2

1
3

1 คือ ชื่อคณะ/ชื่อสาขาวิชา
2 คือ เลขประจาสาขาวิชา
3 คือ ชื่อโครงการ

4

4 คือ วัน/เดือน/ปี

5

ที่เริ่มและสิ ้นสุดโครงการ
5 คือ จานวนเงิน
รายรับทังหมด,
้
รายจ่ายทังหมด
้
และรายรับมากกว่า/น้ อยก
ว่ารายจ่าย

ภาพประกอบที ่ 25 ตัว อย่ า งแบบฟอร์ มการเปิ ด Auxiliary Enterprise Budget (1)
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4.จากนันใน
้ Sheet ที่ 2 “Revenues- Expenses” ให้ ใส่รายละเอียดของโครงการ ดังตัวอย่างในภาพประกอบที่ 26

1

2

3

4
ภาพประกอบที ่ 26 ตัว อย่ า งแบบฟอร์ มการเปิ ด Auxiliary Enterprise Budget (2)

1 คือ ให้ ใส่รายละเอียดของโครงการ ในส่วน Faculty/Dept., Project/Activity Title, Venue, Time-Frame
2 คือ ให้ ใส่ข้อมูลรายรับ โดยแยกเป็ นข้ อย่อย
3 คือ ให้ ใส่ข้อมูลรายจ่าย โดยแยกเป็ นข้ อย่อย
4 คือ ให้ ใส่ชื่ออาจารย์ผ้ ดู แู ลโครงการ และใส่ตาแหน่งเป็ น Co-ordinator
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5.จากนันใน
้ Sheet ที่ 3 “Revenues” ให้ ใส่ชื่อ Index รายรับและรายละเอียดต่าง ๆ ดังตัวอย่างในภาพประกอบที่ 27

1

2

ภาพประกอบที ่ 27 ตัว อย่ า งแบบฟอร์ มการเปิ ด Auxiliary Enterprise Budget (3)

1 คือ ให้ ใส่ชื่อ Index รายรับ
2 คือ ให้ ใส่รายละเอียด เช่น ของจานวนกี่ชิ ้น ชิ ้นละกี่บาท เป็ นต้ น

6.จากนันใน
้ Sheet ที่ 4 “Expenses” ให้ ใส่ชื่อ Index รายจ่ายและรายละเอียดต่าง ๆ ดังตัวอย่างในภาพประกอบที่ 28

ภาพประกอบที ่ 28 ตั ว อย่ า งแบบฟอร์ มการเปิ ด Auxiliary Enterprise Budget (4)

หมายเหตุ: ค่า Remuneration ค่าที่พกั ของอาจารย์ให้ เช็คเรทกับฝ่ ายบุคคลก่อนระบุในเอกสาร
และอาจต้ องแนบตัวอย่างแบบสอบถาม ขึ ้นอยูก่ บั Indicator ใน Project proposal นัน้ ๆ
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7.เมื่อจัดเตรี ยมเอกสารเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ เสนอเซ็นต์กบั หัวหน้ าโครงการหรื อผู้รับผิดชอบ
8.นาเอกสารส่งที่ฝ่ายการเงิน
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7.3 Budget ที่มีแต่ Expenses
1.คัดลอกหน้ า Project Proposal จากไฟล์ ASAP โดยให้ ตดั ข้ อที่ 8 ออก
แล้ วเพิ่มจุดลงนามของ Coordinator และ Dean ดังภาพประกอบที่ 29

ภาพประกอบที ่ 29 ตั ว อย่ า งแบบฟอร์ มการเปิ ด Budget (1)
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2.กรอกแบบฟอร์ ม BG UP 005 Project
**ใช้ ไฟล์ Excel ที่แชร์ ใน BBA-PC (X:\New Form--Budget-25-2-16)

3.ใน Sheet แรก “โครงการ” ให้ ใส่รายละเอียดของโครงการ ดังตัวอย่างในภาพประกอบที่ 30

2

1
3

4

1 คือ

5

ชื่อคณะ/ชื่อสาขาวิชา
2 คือ
เลขประจาสาขาวิชา
3 คือ ชื่อโครงการ
4 คือ วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่มและสิ ้นสุดโครงการ
5 คือ
จานวนเงินรายจ่ายทังหม
้
ดกว่ารายจ่าย

ภาพประกอบที ่ 30 ตั ว อย่ า งแบบฟอร์ มการเปิ ด Budget (2)
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4.จากนันใน
้ Sheet ที่ 2 “งบประมาณการรายจ่าย” ให้ ใส่รายละเอียดของโครงการ ดังตัวอย่างในภาพประกอบที่ 31

ภาพประกอบที ่ 31 ตั ว อย่ า งแบบฟอร์ มการเปิ ด Budget (3)

1 คือ ให้ ใส่รายละเอียดของโครงการ ในส่วน Faculty/Dept., Project/Activity Title, Venue, Time-Frame
2 คือ ให้ ใส่ข้อมูลรายจ่าย โดยแยกเป็ นข้ อย่อยและใส่จานวนเงิน
3 คือ ให้ ใส่ชื่ออาจารย์ผ้ ดู แู ลโครงการ และใส่ตาแหน่งเป็ น Co-ordinator
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5.จากนันใน
้ Sheet ที่ 3 “รายละเอียดประกอบรายจ่าย” ให้ ใส่ชื่อ Index รายจ่ายและรายละเอียดต่าง ๆ
ดังตัวอย่างในภาพประกอบที่ 32

ภาพประกอบที ่ 32 ตั ว อย่ า งแบบฟอร์ มการเปิ ด Budget (4)

6.เมื่อจัดเตรี ยมเอกสารเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ เสนอเซ็นต์กบั หัวหน้ าโครงการหรื อผู้รับผิดชอบ
7.นาเอกสารส่งที่ฝ่ายการเงิน

92

8.การเบิกของ
8.1 การเบิกของกับ Bookstore
1.ไป Bookstore เพื่อตรวจสอบของที่ต้องการเบิก โดยจดบรหัส ราคา และจานวน มาด้ วย
2.กรอกแบบฟอร์ ม SUPPLY REQUEST FORM และ BUDGET REQUISITION
ดังตัวอย่างในภาพประกอบที่ 33 และ 34

ภาพประกอบที ่ 33 ตัว อย่ า งการกรอก SUPPLY REQUEST FORM สาหรั บ เบิ ก ของจาก bookstore

1 คือ ใส่ชื่อคณะและภาควิชา

2 คือ ใส่เลขของคณะหรือภาควิชาและเลข Budget

3 คือ ใส่จานวน รหัสสินค้ าและรายละเอียดของที่จะเบิก
4 คือ ใส่ราคาของสิ่งของที่ต้องการเบิก

5 คือ ใส่รายละเอียดว่านาไปใช้ ในงานอะไร

6 คือ เซ็นต์ชื่อผู้เบิก

7 คือ เซ็นอนุมตั ิโดยคณบดี
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ภาพประกอบที ่ 34 ตัว อย่ า งแบบฟอร์ ม BUDGET REQUISITION

1 คือ ใส่ชื่อ ID ตาแหน่ง ผู้ขอเบิก

2 คือ ใส่ชื่อคณะและภาควิชา

3 คือ ใส่ชื่อโครงการ

4 คือ ใส่เลขของคณะหรือภาควิชาและเลข Budget

5 คือ ใส่หวั ข้ อของสิ่งที่ต้องการเบิก

6 คือ ใส่รายละเอียดของสิ่งของที่ต้องการเบิก

7 คือ ใส่ราคาของสิ่งของที่ต้องการเบิก

8 คือ เซ็นต์ชื่อผู้เบิก

9 คือ เซ็นอนุมตั ิโดยคณบดี
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3.เมื่อกรอกแบบฟอร์ มเรียบร้ อยแล้ ว เสนอ Dean หรื อ Director เซ็นต์เพื่ออนุมตั ิ
4.นาไปประทับตราที่ฝ่ายการเงิน จากนันน
้ าไปเบิกของที่ Bookstore ต่อไป

8.2 การเบิกของกับฝ่ ายพัสดุ
1.กรอกแบบฟอร์ ม SUPPLY REQUEST FORM และเสนอ Dean หรื อ Director เซ็นต์เพื่ออนุมตั ิ
ดังตัวอย่างในภาพประกอบที่ 35

ภาพประกอบที ่ 35 ตัว อย่ า งการกรอก SUPPLY REQUEST FORM สาหรั บ การเบิ ก พัส ดุ
1 คือ ใส่ชื่อคณะและภาควิชา

2 คือ ใส่เลขของคณะหรือภาควิชาและเลข Budget

3 คือ ใส่รายละเอียดและจานวนของทีจ่ ะเบิก

4 คือ ใส่รายละเอียดว่านาไปใช้ ในงานอะไร

5 คือ เซ็นต์ชื่อผู้เบิก

6 คือ เซ็นอนุมตั ิโดยคณบดี

2.เมื่อ Dean หรื อ Director เซ็นต์เรี ยบร้ อยแล้ ว นาไปเบิกของที่ฝ่ายพัสดุตอ่ ไป
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9.การประชุมข้ อสอบและผลสอบ
9.1 การประชุมข้ อสอบ
1.เปิ ด Budget เซ็นต์โดยคณบดี ส่งฝ่ ายการเงินเพื่ออนุมตั ิโครงการ
2.Chairperson หรื อ staff นัดหมายวันและเวลาประชุมข้ อสอบกับคณะกรรมการภายนอก จากนันด
้ าเนินการดังนี ้
- จองห้ องสาหรับการประชุม ( Admin Ext.1105) : Refer reserve the room
- จอง coffee break (Admin Ext.1137) Refer reserve the coffee break
- จองรถสาหรับรับคณะกรรมการ (Admin Ext.1166) Refer reserve the van
- จองที่จอดรถสาหรับคณะกรรมการ (ป้อมหน้ าหัวหมาก Ext.1234)
- แ จ้ ง วัน เวลา และสถานที่ ให้ ฝ่ายแอดมิน ทราบ เพื่อนาส่งข้ อสอบสาหรับการประชุม (Admin Ext.1114)

3.ทาจดหมายเรี ยนเชิญคณะกรรมการภายนอกเข้ าประชุมตามวันและเวลาทีก่ าหนด เซ็นต์โดยคณบดี (ภาพประกอบที่ 36)
จากนันเขี
้ ยนและพิมพ์ใบนาส่งจดหมาย ส่งฝ่ ายนิตกิ าร

4.ส่งใบ Advance Payment (ภาพประกอบที่ 37) สาหรับเบิกเงินค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการภายนอก ให้ ฝ่ายการเงิน
เซ็นต์โดยหัวหน้ าสาขา และคณบดี เพื่อให้ ฝ่ายการเงินโอนเงินเข้ าบัญชีหวั หน้ าแต่ละสาขา

5.เตรี ยมเอกสารประชุม ให้ กบั คณะกรรมการและหัวหน้ าสาขา
(วาระการประชุม (ภาพประกอบที่ 38), ใบเซ็นต์ชื่อเข้ าร่วมประชุม (ภาพประกอบที่ 39), ใบ comment (ภาพประกอบที่ 40),
รายงานการประชุมครัง้ ก่อนหน้ า, ใบเซ็นต์รับค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการภายนอก (ภาพประกอบที่ 43) )

6.หลังจากการประชุม ดาเนินการดังนี ้
- ส่งใบ Advanced Payment Clearance (ภาพประกอบที่ 42) แนบใบเซ็นต์รับเงิน ส่งฝ่ ายการเงิน
- จัดทารายงานการประชุมโดยหัวหน้ าสาขา หรื อเลขา เซ็นต์โดยหัวหน้ าสาขา ถ่ายเอกสารรายงานการประชุม
และใบ comment ของคณะกรรมการ ส่งให้ อาจารย์สเุ พ็ญ (ฝ่ ายวิชาการ, Ext.1143, Email: academic@au.edu)
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ภาพประกอบที ่ 36 ตัว อย่ า งจดหมายเชิ ญ ประชุ ม ข้ อ สอบ
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ภาพประกอบที ่ 37 ตัว อย่ า งการกรอก Advanced Payment
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ภาพประกอบที ่ 38 ตัว อย่ า งวาระการประชุ ม
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ภาพประกอบที ่ 39 ตัว อย่ า งใบเซ็ น ต์ ชื่ อ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ข้ อ สอบ

100

ภาพประกอบที ่ 40 ตัว อย่ า งใบ comment จากกรรมการ
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ภาพประกอบที ่ 41 ตัว อย่ า งรายงานการประชุ ม ข้ อ สอบ
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ภาพประกอบที ่ 42 ตัว อย่ า งการกรอกแบบฟอร์ ม Advanced Payment Clearance

ภาพประกอบที ่ 43 ตัว อย่ า ง Receipt Form
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9.2 การประชุมผลสอบ
การประชุมผลสอบจะใช้ Budget เดียวกันกับการประชุมข้ อสอบ
1.Chairperson หรื อ staff นัดหมายวันและเวลาประชุมข้ อสอบกับคณะกรรมการภายนอก จากนันด
้ าเนินการดังนี ้
- จองห้ องสาหรับการประชุม ( Admin Ext.1105) : Refer reserve the room
- จอง coffee break (Admin Ext.1137) Refer reserve the coffee break
- จองรถสาหรับรับคณะกรรมการ (Admin Ext.1166) Refer reserve the van
- จองที่จอดรถสาหรับคณะกรรมการ (ป้อมหน้ าหัวหมาก Ext.1234)
- แ จ้ ง วัน เวลา และสถานที่ ให้ ฝ่ายแอดมิน ทราบ เพื่อนาส่งข้ อสอบสาหรับการประชุม (Admin Ext.1114)

2.ทาจดหมายเรี ยนเชิญคณะกรรมการภายนอกเข้ าประชุมตามวันและเวลาทีก่ าหนด เซ็นต์โดยคณบดี (ภาพประกอบที่ 44)
จากนันเขี
้ ยนและพิมพ์ใบนาส่งจดหมาย ส่งฝ่ ายนิตกิ าร

3.ส่งใบ Advance Payment (ภาพประกอบที่ 45) สาหรับเบิกเงินค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการภายนอก ให้ ฝ่ายการเงิน
เซ็นต์โดยหัวหน้ าสาขา และคณบดี เพื่อให้ ฝ่ายการเงินโอนเงินเข้ าบัญชีหวั หน้ าแต่ละสาขา

4.เตรี ยมเอกสารประชุมให้ กบั คณะกรรมการและหัวหน้ าสาขา
(วาระการประชุม, ใบเซ็นต์ชื่อเข้ าร่วมประชุม (ภาพประกอบที่ 46), ใบปะหน้ า (ภาพประกอบที่ 47),
รายงานการประชุมครัง้ ก่อนหน้ า, ใบเซ็นต์รับค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการภายนอก (ภาพประกอบที่ 50),
E-grading เซ็นต์โดยอาจารย์ประจาวิชา และหัวหน้ าสาขาวิชา)
5.หลังจากประชุมเสร็ จ
5.1 ส่ง E-Grading พร้ อมใบปะหน้ า ให้ กบั ฝ่ ายทะเบียนเพื่อประกาศผลการสอบ
- สาหรับวิชาที่ไม่มีการแก้ ไขสามารถส่งได้ เลย
- สาหรับวิชาทีม่ ีแก้ ไข อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบจะต้ องแก้ ไข เซ็นต์โดยอาจารย์ประจาวิชา หัวหน้ าสาขา และคณบดีอีกครัง้
5.2 ส่งใบ Advanced Payment Clearance แนบใบเซ็นต์รับเงิน ส่งฝ่ ายการเงิน
5.3 จัดทารายงานการประชุมโดยหัวหน้ าสาขา หรื อเลขา เซ็นต์โดยหัวหน้ าสาขา ถ่ายเอกสารรายงานการประชุมและใบ
ปะหน้ า ส่งให้ อาจารย์สเุ พ็ญ (ฝ่ ายวิชาการ, Ext.1143, Email: academic@au.edu)
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ภาพประกอบที ่ 44 ตัว อย่ า งจดหมายเชิ ญ ประชุ ม ผลสอบ
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ภาพประกอบที ่ 45 ตัว อย่ า งการกรอก Advanced Payment (ผลสอบ)
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ภาพประกอบที ่ 46 ตัว อย่ า งใบเซ็ น ต์ ชื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ผลสอบ
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ภาพประกอบที ่ 47 ตัว อย่ า งใบ ปะหน้ า ผลสอบ
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ภาพประกอบที ่ 48 ตัว อย่ า งรายงานการประชุ ม ผลสอบ
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ภาพประกอบที ่ 49 Advanced Payment Clearance (ผลสอบ)

ภาพประกอบที ่ 50 ตั ว อย่ า ง Receipt Form (ผลสอบ)
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10.การจัดทา Evaluation ของคณะ
1.การจัดทา Evaluation ของคณะ จะจัดทาทุก ๆ ภาคเรี ยนที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2 หลังสอบ Midterm
2.เมื่อทราบช่วงเวลาในการทา Evaluation จากอาจารย์ไพรัชเรี ยบร้ อยแล้ ว
ให้ จดั ทาใบขอประมาณการรายจ่าย โดยระบุรายการเป็ น แบบฟอร์ ม Evaluation และ ซองน ้าตาลขนาด A5
จากนันเสนอเซ็
้
นต์โดยคณบดี แล้ วนาส่งฝ่ ายจัดซื ้อ พร้ อมแนบแบบฟอร์ ม Evaluation ไปด้ วย
3.เมื่อราคาจากฝ่ ายจัดซื ้อแล้ ว ให้ นาข้ อมูลมาเปิ ด Budget จากนันเสนอเซ็
้
นต์โดยคณบดี
และผู้อานวยการสานักงานคณะบริ หารธุรกิจ แล้ วนาส่งฝ่ ายการเงิน โดยแนบใบประมาณราคาไปด้ วย

4. ส่ง Mail ให้ กบั หัวหน้ าสาขา แจ้ งเรื่ องช่วงเวลาในการจัดทา Evaluation ของอาจารย์ในคณะฯ (ใช้ เวลาทา 4 สัปดาห์)
5.เมื่อได้ เลข Budget ให้ นามาทาเรื่ องขอจัดซื ้อ แบบฟอร์ ม Evaluation ซอง และสติ๊กเกอร์
เซ็นต์โดยคณบดีและผู้จดั ทา โดยส่งใบ RF (ภาพประกอบที่ 53) ทีฝ่ ่ ายจัดซื ้อ พร้ อมแนบสาเนา Budget

6.เมื่อได้ แบบฟอร์ ม Evaluation ซอง และสติ๊กเกอร์ แล้ ว ให้ ทาตามขันตอนดั
้
งนี ้
6.1 นามาจัดเป็ นเซ็ต โดยให้ นบั แบบฟอร์ ม Evaluation 20 ใบนาใส่ในซอง
6.2 นาสติ๊กเกอร์ ไปให้ อาจารย์ไพรัชพิมพ์รายละเอียดเพื่อแปะหน้ าซอง
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9.จากนันน
้ าแบบฟอร์ มส่งตรวจทีค่ ณ
ุ เดชา (ตึก IT ชัน้ 3) เบอร์ ตอ่ 2835
และคุณเดชาจะส่งผลจากการตรวจให้ อาจารย์ไพรัชเพื่อประมวลผลต่อไป
10.เมือ่ ได้ ผลประมวลจากอาจารย์ไพรัชแล้ ว ให้ สง่ ผลการประมวลให้ กบั อาจารย์แต่ละคนและหัวหน้ าภาค
เพื่อให้ ทราบผลการประเมินของนักศึกษาในภาคการเรียนนัน้ ๆ

ภาพประกอบที ่ 51 ตั ว อย่ า งแบบฟอร์ ม Course Evaluation (1)
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ภาพประกอบที ่ 52 ตั ว อย่ า งแบบฟอร์ ม Course Evaluation (2)
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ภาพประกอบที ่ 53 ตัว อย่ า ง Request Form (RF)
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ภาพประกอบที ่ 54 ตัว อย่ า งใบแจ้ ง ขอประมาณการรายจ่ า ย
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11.การจัดทารายงานในส่ วนของสานักงาน
11.1 รายงานการเบิกพัสดุ
1.ทา memo เรี ยน ผู้อานวยการสานักงานบริ หารพัสดุ เพื่อขอรายงานการเบิก-จ่ายพัสดุแบบรายเดือน
จากนันน
้ าส่งฝ่ ายจัดซื ้อ

2.ฝ่ ายจัดซื ้อจะส่งเมลล์รายละเอียดมาให้ เมื่อได้ รับข้ อมูลแล้ ว
ทาสรุปรายงานประจาเดือน ส่ง Director Office of MSME

ภาพประกอบที ่ 55 ตัว อย่ า ง Memo การขอรายงานการเบิ ก -จ่ า ยพัส ดุ แ บบรายเดื อ น
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11.2 รายงานการพิมพ์ (Print)
1.เจ้ าหน้ าที่จากบริษัท ดิทโด้ (ประเทศไทย) จะเข้ ามาจดมิตเตอร์ การใช้ งาน
หลังจากนันปริ
้ น้ ยอดมิตเตอร์ จาก 168.120.140.223

2.ฝ่ ายจัดซื ้อจะส่งเมลล์ใบวางบิล/ใบแจ้ งหนี ้มาให้

3.ทารายงาน
- รายงานสรุปผลส่งฝ่ ายจัดซื ้อ เซ็นต์โดย Director Office of MSMEและคณะบดี ส่งที่ฝ่ายจัดซื ้อ
- รายงานประจาเดือน เพื่อสรุปยอดการใช้ ของงานคณะฯ

11.3 รายงาน HappynoMeter
1.ดึงข้ อมูลจาก tablet ส่งเข้ าเมลล์

2.ทาสรุปรายงานประจาเดือน ส่ง Director Office of MSME
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12.การ Upload E-Document
1.เข้ าเว็บไซต์ http://www.msme-edocument.au.edu/

2.Log in ด้ วย Username และ Password เจ้ าหน้ าที่ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3.เลือก Department หรื อ Unit ที่ต้องการอัพโหลดข้ อมูล
4.เลือก Folder ที่ต้องการ หรื อเลือกสร้ าง Folder ที่ต้องการ โดยแยกเป็ นหมวดหมูใ่ ห้ เรียบร้ อย

ภาพประกอบที ่ 56 การUpload E-Document

5.เมื่อเลือกหมวดหมูท่ ี่ต้องการเรียบร้ อยแล้ ว ให้ สร้ าง Folder แยกตามภาคการศึกษา
เพื่อแยกให้ เป็ นหมวดหมูใ่ ห้ เรี ยบร้ อย เช่น 1/2017 เป็ นต้ น

6.เมื่อกดเลือก Folder เรี ยบร้ อยแล้ วให้ กด Edit แล้ วลากไฟล์มาใส่ ใน Folder ที่ต้องการ
ตังชื
้ ่อหรื อแก้ ไขชื่อให้ เรี ยบร้ อย จากนันกด
้ Save Changes เพื่อบันทึก
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13. Research Grant, Paper Presentation, and Paper Remuneration
1. อาจารย์ที่จะยื่นขอทุนวิจยั นาเสนอผลงาน และเบิกค่าตีพมิ พ์ จะต้ องเตรี ยมเอกสาร
ตามที่สถาบันวิจยั และบริ การวิชาการ ได้ กาหนดไว้
ทุนวิจัย (Research
Grant)
1. Research Proposal
Form
2. Research Contract
(AU-R1)
3. Project Budget
4. Final Report (after
research completed)
5. MSME Form RF1

นาเสนอผลงาน
ค่ าใช้ จ่ายในการตีพิมพ์
ค่ าตอบแทนในการตีพิม
(Paper Presentation)
(Publish Paper)
พ์
(Publication
1. AU-R3
1. AU-R4
Remuneration)
2. Evaluation Criteria
2. Memo
1. AU-R5
Form
3. Full Paper
2. Proof of Publication
3. Memo
4. Turn-it-in Result
(e.g., where, when, and
4. Full paper
5. MSME Form RF3
page numbers)
5. Turn-it-in Result
3. Contribution Form
6. Peer Review
4. MSME Form RF3
Comments
7. Estimated Budget
2. อาจารย์จะนาเอกสารต่างๆ มายื่นที่เจ้ าหน้ าที่ (คุณนก) ชัน้ 2 ตึก MSM
8. MSME Form RF2

3. เจ้ าหน้ าที่จะนาเอกสารไปเสนอ Director, Center for Knowledge Management and International Accreditation
เพื่อเช็ค Turn-it-in และความครบถ้ วนสมบูรณ์ของเนื ้อหา และเอกสาร
4. เมื่อ Director, Center for Knowledge Management and International Accreditation เช็คข้ อมูลเสร็ จเรี ยบร้ อย
จะนาส่งมาให้ เจ้ าหน้ าทีเ่ พื่อนาเสนอคณบดี
5. เมื่อคณบดี เซ็นต์เอกสารเสร็ จเรี ยบร้ อย เจ้ าหน้ าทีจ่ ะนาส่งเอกสารทังหมดไปที
้
่สถาบันวิจยั ฯ
เพื่อดาเนินการขันตอนต่
้
อไป

หมายเหตุ: ในกรณีทเี่ ป็ น AU-R1 และ AU-R3 ต้ องส่งให้ ทงเอกสารตั
ั้
วจริงและไฟล์ให้ กบั ทางสถาบันวิจยั ฯ
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14.หน่ วยงานประกันคุณภาพภายใน (QA)
14.1 รายงานผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร (TQF7)
1.ในช่ ว งต้ นเดื อ นมิ ถุ น ายน ทุ ก ปี การศึ ก ษา หน่ ว ยงานต้ องติ ด ตามอั พ เดทรายงาน TQF7 จากเว็ บ ไซด์

www.qa.au.edu ซึง่ หน่วยงานศูนย์สง่ เสริมความเป็ นเลิศ (CFE) อัพเดทข้ อมูลข่าวสารให้ ติดตามเสมอ

ภาพประกอบที ่ 57 การทารายงานผลงานดาเนิ น งานระดับ หลัก สู ต ร (TQF7)

2.ตรวจสอบแบบฟอร์ มรายงาน TQF7 ว่ามีการเปลีย่ นแปลงหรื อไม่
เพื่อเป็ นการแจ้ งเตือนล่วงหน้ าให้ หวั หน้ าแต่ละสาขาได้ รับทราบเรื่องแบบฟอร์ มรายงาน TQF7
ที(่ อาจ)มีการเปลีย่ นแปลงในทุกปี การศึกษา
3.ส่งแบบฟอร์ มรายงาน TQF7 ล่าสุดให้ หวั หน้ าแต่ละสาขาทางอีเมล กาหนดวันส่งภายใน 45 วัน ก่อนนารายงาน TQF7
ที่ทางหัวหน้ าแต่ละสาขาทาเสร็ จแล้ วมาตรวจสอบความถูกต้ อง

4.เมื่อได้ รับรายงาน TQF7 ที่หัวหน้ าแต่ละสาขาทาเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงนารายงานมาตรวจสอบเนือ้ หา คะแนน
ก า ร น า ข้ อ มู ล จ า ก ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ ม า ใ ช้ เ พื่ อ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง ร า ย ง า น ( ภ า ค ผ น ว ก 1 )
ซึ่ ง หั ว หน้ าหน่ ว ยงานประกั น คุ ณ ภาพภายใน 1และเลขาเป็ นผู้ รั บชอบ หากหน่ ว ยงานมี ข้ อเสนอแนะ
พบข้ อผิดพลาดของคะแนน หรื อ เนื ้อหาไม่สอดคล้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ของทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) 2 จึงจาเป็ นต้ องส่งรายงานกลับไปให้ หวั หน้ าสาขานันๆ
้ แก้ ไขและตรวจสอบความถูกต้ องอีกครัง้

5.หลัง จากได้ รั บ รายงาน TQF7 ที่ แ ก้ ไขเรี ย บร้ อยแล้ ว จึ ง จั ด หน้ ารายงานหั ว ข้ อต่ า งๆ ขนาดตั ว อั ก ษร และ
ภาษาตัวอักษรที่ใช้ ให้ เรี ยบร้ อยสวยงาม ก่อนถ่ายเอกสารออกมา เพื่อเตรี ยมรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ คณบดีเซ็น

1

หน่วยงานประกันคุณภาพภายใน = Quality Assurance Center

2

OHEC / Office of the Higher Education Commission
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6.เ มื่ อ ค ณ บ ดี เ ซ็ น เ ส ร็ จ แ ล้ ว น า ร า ย ง า น ไ ป ส แ ก น ไ ฟ ล์ PDF ก่ อ น ห ลั ง จ า ก นั ้ น
นารายงานทังหมดไปถ่
้
ายสาเนาเข้ ารู ปเล่มให้ เรี ยบร้ อย ถ่ายสาเนาตามจานวนผู้เข้ าร่ วมประชุมในแต่ละสาขานัน้ ๆ
เพื่ อ ใช้ ในวั น ประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลัก สู ต รของแต่ ล ะสาขา จากนั น้ จึ ง ส่ ง รายงาน TQF7
ใ ห้ ทั ้ ง เ อ ก ส า ร ที่ เ ป็ น รู ป เ ล่ ม แ ล ะ ส่ ง เ อ ก ส า ร ท า ง อี เ ม ล cfe@au.edu ทั ้ ง ห ม ด 1 4
สาขาให้ หน่วยงานศูนย์สง่ เสริ มความเป็ นเลิศ (CFE) ภายในสิ ้นเดือนกรกฎาคม
7.ส่ ว น ร า ย ง า น TQF7 เ ล่ ม จ ริ ง ที่ มี ล า ย เ ซ็ น จ ริ ง ข อ ง ค ณ บ ดี ( ต้ น ฉ บั บ )
เข้ าเล่มให้ เรี ยบร้ อยแล้ วเก็บไว้ ที่หน่วยงานประกันคุณภาพภายใน

8.ก่อนการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรช่วงเดือนกรกฎาคมประมาณ 20 วัน ถึง 30 วัน
ทางหน่วยงานศูนย์สง่ เสริ มความเป็ นเลิศ (CFE) จะส่งรหัส CHE Online มาให้ ทางอีเมล
ซึง่ เลขาคณะกรรมการของแต่ละหลักสูตร และ เลขาหน่วยงานประกันคุณภาพภายใน มีหน้ าที่ในการนาข้ อมูลรายงาน
TQF7 ลงระบบ CHE Online ซึง่ ใช้ รายงาน TQF7 ฉบับล่าสุดก่อนการประเมินมาใส่
เนื่องจากเป็ นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยที่ต้องให้ คณะกรรมการดูข้อมูลทังจากตั
้
วเล่มจริ ง และ ทาง CHE Online
ลงให้ เสร็ จก่อน 2-3 เพื่อวันทีค่ ณะกรรมการจะเดินทางมาประเมินจริ งจะตรวจสอบการลงข้ อมูล และ ให้ คะแนนทาง
CHE Online ด้ วย
9 . ภ า ย ใ น ไ ม่ เ กิ น 7 วั น ห ลั ง จ า ก สิ ้ น สุ ด ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง แ ต่ ล ะ ห ลั ก สู ต ร แ ล้ ว
ใ นก รณี ที่ ท างคณะกรรมการมี ค วามประ สงค์ ข อให้ หั ว หน้ าสาขา นั น้ ๆแ ก้ ไขเ พิ่ ม เติ ม รายงาน TQF7
ห น่ ว ย ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น มี ห น้ า ที่ รั บ เ อ ก ส า ร ร า ย ง า น TQF7
ฉบับล่าสุดที่ทางหัวหน้ าสาขาแก้ ไขหลังจากประเมินแล้ ว ส่งต่อให้ ทางคณะกรรมการทัง้ 3 ท่านของหลักสูตรนันๆ
้
ตรวจสอบอีกครัง้ เพื่อเป็ นการยืนยันความถูกต้ องข้ อมูลที่ให้ แก้ ไข และ คะแนนที่ให้ ไว้ ตอ่ หลักสูตรนันๆ
้
10.เมื่อได้ รับการยืนยันรายงาน TQF7 จากทางคณะกรรมการทัง้ 3 ท่านของหลักสูตรนันๆแล้
้ ว จึงจัดเก็บเอกสารรายงาน
TQF7 หลังการประเมิน และ ส่งเอกสารทางอีเมลรายงาน TQF7 ฉบับล่าสุดให้ หน่วยงานศูนย์ส่งเสริ มความเป็ นเลิศ
(CFE) อีกครัง้

11.ท าเล่ ม ก๊ อปปี ร้ ายงาน TQF7 อี ก ครั ง้ ซึ่ ง เป็ นฉบั บ ที่ ท างคณะกรรมการได้ ท าการประเมิ น เรี ย บร้ อยแล้ ว
เพื่อให้ สะดวกต่อคณะกรรมการที่จะขอเรี ยกดูรายงานฉบับของปี เก่าในปี ถดั ไป

12.เมื่อได้ รับการยืนยันรายงาน TQF7 เล่มล่าสุดที่ทางคณะกรรมการประเมินไว้ แล้ ว จึงเข้ าไปแก้ ไขรายงาน TQF7
ในระบบ CHE Online อีกครัง้ เพื่อให้ ถกู ต้ องตามเล่มรายงาน TQF7 ล่าสุดที่จะใช้ อ้างอิงประเมินรอบในปี ถดั ไป
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14.1.1 ข้ อควรระวังในการเก็บข้ อมูลรายงาน TQF7
1 ) ร า ย ง า น TQF7 จ ะ มี ก า ร ป รั บ แ ก้ ห ล า ย ค รั ้ ง อ า จ จ ะ ท า ใ ห้ สั บ ส น ห รื อ
ท าให้ พลาดได้ ง่ า ยในการเก็ บ ข้ อมู ล ซึ่ ง จะมี เ ล่ ม ก่ อ นคณะกรรมการมาประเมิ น และ
เล่ ม หลัง คณะกรรมการประเมิ น ควรเก็ บ แยกเอกสารให้ ชัด เจน เพราะเอกสารรายงาน TQF7
จ า เ ป็ น ต้ อ ง ส่ ง ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ( CFE)
ทังเล่
้ มก่อนคณะกรรมการประเมินอัพเดทล่าสุดและเล่มหลังคณะกรรมการประเมินอัพเดทล่าสุดด้ วยเ
ช่นกัน
2 ) ใ น ปี ถั ด ไ ป ร า ย ง า น TQF7 ข อ ง ปี ก่ อ น
อาจมีการขอเรี ยกดูอีกครัง้ จากคณะกรรมการภายนอก ซึ่งจาเป็ นที่จะต้ องมีไฟล์ล่าสุดที่อพั เดท และ
เล่มก๊ อปปี ล้ า่ สุดเตรี ยมพร้ อมเสมอ
3) ข้ อมูลในรายงาน TQF7 เล่มล่าสุดควรความมีสอดคล้ อง หรื อ เนื ้อหาที่ถกู ต้ องตรงกันกับ
CHE Online เ พ ร า ะ จ ะ มี ผ ล ต่ อ เ นื่ อ ง กั บ ร ะ บ บ TQR (Thai Qualification Register ห รื อ
การรับรองโดยบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพือ่ การเผยแพร่ หลักสูตรทีม่ ี คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกร
อ บ ม า ต ร ฐ า น
คุ ณ วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า )
ซึ่งถ้ าเมื่อทางหลักสูตรใดได้ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการมากกว่า 3 คะแนนขึ ้นไปติดกัน 2 ปี
จ ะ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อี ก
1
ชุ ด
จัดตังที
้ มโดยตรงมาจากทางกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้ ามาตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอีกครัง้ ของห
ลั ก สู ต ร นั ้ น ๆ อี ก ค รั ้ ง โ ด ย จ ะ ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ง า น TQF7
กระบวนการคุณ ภาพการศึก ษาของหลัก สูต รรอบแรกผ่า นทางระบบ CHE Online และ รอบที่ 2
จะเป็ นการเรี ยกตรวจสอบจากทางหลักสูตรนันๆโดยตรง
้

14.2 รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร
(Program Internal Quality Assessment Report / Program IQA Report)
1.อัพเดทไฟล์รายงานหลักสูตร IQA ซึ่งหน่วยงานศูนย์ส่งเสริ มความเป็ นเลิศ (CFE) อัพเดทข้ อมูลเอกสารบนเว็บไซด์
www.qa.au.edu
2.ถ่ายเอกสารรายงานสรุปหลักสูตร IQA เตรี ยมให้ ประธานกรรมการทุกท่านของแต่ละสาขาคนละ 1 ชุด และ
ให้ เลขาของแต่ละสาขาคนละ 1 ชุด
3.ส่งอีเมลฟอร์ มรายงานหลักสูตร IQA ให้ เลขา สาหรับไว้ ใช้ ในวันประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสาขานันๆ
้
เพื่อใช้ บนั ทึกคาแนะนา ข้ อเสนอแนะ ข้ อปรับปรุงแก้ ไขของคณะกรรมการที่มาประเมินคุณภาพภายในวันนันๆ
้
4.เมื่ อ ถึงวัน ประเมิ นคุณ ภาพภายในของแต่ละสาขา เลขาคณะกรรมการมีห น้ าที่รั บ ผิด ชอบในการบันทึกคะแนน
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ

ข้ อ ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข จ า ก ท า ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

หลั ง จากสิ น้ สุ ด การประชุ ม เลขาคณะกรรมการต้ องน ารายงานหลั ก สู ต ร IQA ให้ ประธานกรรมการ และ
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5.หลังจากสิ ้นสุดประชุมการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหลักสูตร
เลขาคณะกรรมการของแต่ละหลักสูตร
ต้ องส่งฟอร์ มรายงานหลักสูตร IQA ทังฉบั
้ บตัวจริ งที่มีลายเซ็นคณะกรรมการส่งที่ตกึ MSM ชัน้ 2 ห้ อง 211 และ
ส่งไฟล์รายงานหลักสูตร IQA ให้ หน่วยงานประกันคุณภาพภายในทางอีเมล qa@msme.au.edu ภายในไม่เกิน 7
วันหลังจากเสร็ จสิ ้นการประชุมของหลักสูตรนันๆ
้

6 . ส แ ก น ร า ย ง า น ห ลั ก สู ต ร IQA ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ทั ้ ง ห ม ด 1 4 ห ลั ก สู ต ร เ ป็ น ไ ฟ ล์ PDF
แล้ วส่งให้ ทางหน่วยงานศูนย์สง่ เสริ มความเป็ นเลิศ (CFE) ก่อนสิ ้นเดือนสิงหาคม

ภาพประกอบที ่ 58 ตัว อย่ า งรายงานหลัก สู ต ร IQA
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14.3 CHE Online 3D
1.ก่ อ นการประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลัก สู ต ร ช่ ว งเดื อ นกรกฎาคมประมาณ 20 วั น ถึ ง 30 วัน
ท า ง ห น่ ว ย ง า น ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ( CFE) จ ะ ส่ ง ร หั ส CHE Online ม า ใ ห้ ท า ง อี เ ม ล
ซึ่งเลขาคณะกรรมการของแต่ละหลักสูตร และ เลขาหน่วยงานประกันคุณภาพภายใน มีหน้ าที่ในการนาข้ อมูลรายงาน
TQF7 ล ง ร ะ บ บ CHE Online ซึ่ ง ใ ช้ ร า ย ง า น TQF7 ฉ บั บ ล่ า สุ ด ก่ อ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า ใ ส่
เนื่องจากเป็ นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยที่ต้องให้ คณะกรรมการดูข้อมูลทังจากตั
้
วเล่มจริ ง และ ทาง CHE Online
ลงให้ เสร็ จก่อน 2-3 เพื่อวันที่คณะกรรมการจะเดินทางมาประเมินจริ ง จะตรวจสอบการลงข้ อมูล และ ให้ คะแนนทาง
CHE Online ด้ วย

ภาพประกอบที ่ 59 CHE Online 3D (1)

2.สามารถดาวน์ โหลดคู่มื อมาอ่า นได้ ทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ อ ธิ บ ายรายละเอียดต่างๆ
เ พื่ อ ใ ห้ เ ข้ า ใ จ ง่ า ย ต่ อ ก า ร ล ง ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ CHE Online ก ร ณี ที่ ยั ง ไ ม่ เ ข้ า ใ จ ใ น ค า อ ธิ บ า ย ห รื อ
มีปัญหาเรื่ องระบบขัดข้ องในการลงข้ อมูลในระบบ CHE Online ก็สามารถติดต่อหน่วยงานศูนย์สง่ เสริ มความเป็ นเลิศ
(CFE) เบอร์ ติดต่อภายใน 1221 เพื่อให้ ช่วยประสานงานกับทางเจ้ าของระบบในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆได้

ภาพประกอบที ่ 60 CHE Online 3D (2)
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3.หลัง จากการประชุมสิน้ สุดลง ในกรณี ที่บ างหลักสูตรต้ องแก้ ไขรายงาน TQF7 ที่ ได้ รั บ การยืน ยัน รายงาน TQF7
เล่ ม ล่ า สุ ด จากทางคณะกรรมการประเมิ น ไว้ แล้ ว จึ ง เข้ าไปแก้ ไขรายงาน TQF7 ในระบบ CHE Online
อีกครัง้ เพื่อให้ ถกู ต้ องตามเล่มรายงาน TQF7 ล่าสุดที่จะใช้ อ้างอิงประเมินรอบในปี ถดั ไป

4.ช่ ว งกลางเดื อ น สิ ง หาคมทางหน่ ว ยงานศู น ย์ ส่ ง เสริ มความเป็ นเลิ ศ (CFE) จะส่ ง รหั ส CHE Online
ที่ เ ป็ น ส่ ว น ใ น ก า ร ล ง ข้ อ มู ล ข อ ง ฝั่ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร ม า ใ ห้ ท า ง อี เ ม ล
ซึ่ ง ท า ง แ ต่ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ต้ อ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล ข อ ง ห ลั ก สู ต ร เ อ ง ใ ห้ เ ส ร็ จ สิ ้ น เ รี ย บ ร้ อ ย ก่ อ น
เพราะเนื่องจากถ้ าเข้ าไปใส่ข้อมูลฝั่งคณะกรรมการที่ให้ มาแล้ วจะไม่สามารถแก้ ไขข้ อมูลฝั่งที่เป็ นข้ อมูลของทางหลักสูตร
ได้ ระบบจะมีการล็อคไม่ให้ เข้ าไปแก้ ไขใดๆทังสิ
้ ้น

ภาพประกอบที ่ 61 CHE Online 3D (3)

5 . เ มื่ อ ล ง ค ร บ 1 4 ห ลั ก สู ต ร แ ล้ ว ส า ม า ร ถ ก ด ส่ ง ร า ย ง า น ไ ด้ เ ล ย
แต่เมื่อกดปุ่ มส่งรายงานแล้ วก็จะไม่สามารถแก้ ไขได้ ของทางฝั่ งคณะกรรมการระดับหลักสูตร การลงข้ อมูลรายงาน
TQF7 ใ น ร ะ บ บ CHE Online ค ว ร ท า ใ ห้ เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น ก ล า ง เ ดื อ น กั น ย า ย น
*ข้ อสำคัญของกำรกดส่ งรำยงำนระดับหลักสูตร ข้ อมูลพื ้นฐานตัวเลขทังหมดจะอั
้
ตโนมัติรวมขึ ้นไปสูร่ ะดับคณะ

6.ช่ ว งปลายเดื อ นสิ ง หาคม ทางหน่ ว ยงานศู น ย์ ส่ ง เสริ มความเป็ นเลิ ศ (CFE) จะส่ ง รหั ส CHE Online
ที่เป็ นส่วนในการลงข้ อมูลของระดับคณะเอง และ ฝั่ งคณะกรรมการระดับคณะมาให้ ทางอีเมล ซึ่งคณะบริ หาธุรกิจฯ
ใช้ ข้ อมู ล รายงาน EdPEx3 (เกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น การที่ เ ป็ นเลิ ศ ) ในการลง CHE Online
ระดับคณะจะมีเวลา 1 เดือนในการตรวจสอบข้ อมูลทังหมดเป็
้
นครัง้ สุดท้ ายก่อนกดส่งรายงานในช่วงสิ ้นเดือนกันยายน
*ข้ อสำคั ญของกำรกดส่ งรำยงำนระดั บ คณะ ข้ อมูลพืน้ ฐานทัง้ หมดจะอัตโนมัติรวมขึน้ ไปสู่ระดับมหาวิท ยาลัย
ซึ่ง ทางมหาวิ ท ยาลัย จะน าข้ อ มูลที่ ร วบรวมได้ ทัง้ หมดไปท า SAR (Self-Assessment Report) ระดับ มหาวิ ท ยาลัย
ในการรวบรวมเอกสารครัง้ นี ้เพื่อให้ ทางคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยที่จะเดินทางมาประเมินคุณภาพภายในช่วงเดื
อนพฤศจิกายนตรวจสอบอีกครัง้
3

Education Criteria for Performance Excellence
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14.4 รายงานสรุปที่คณะและแต่ ละสาขาจัดกิจกรรม (Project Summary Report)
1.หลังจากเสร็ จสิ ้นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นโดยคณะ หรื อ แต่ละสาขา อาจารย์ผ้ ทู ี่เป็ นหัวหน้ างานของกิจกรรมนันๆ
้
ต้ องทารายงานสรุปกิจกรรมส่งให้ เลขาที่ดแู ลแต่ละสาขา ซึง่ เลขาที่ดแู ลแต่ละสาขาจะเป็ นมีหน้ าทีต่ ามรายงานสรุปต่างๆ
และ ส่งต่อให้ หน่วยงานประกันคุณภาพภายในเก็บไว้

2.เลขาหน่วยงานประกันคุณภาพภายในจะเป็ นผู้ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของรายงานว่าเขียนรายงานครบถ้ วนสมบูร
ณ์ ห รื อ ไ ม่ ใ ส่ ตั ว เ ล ข Strategy, Objectives ห รื อ Tactics ห รื อ ไ ม่
เ มื่ อ ห น่ ว ย ง า น พ บ ข้ อ มู ล บ า ง ส่ ว น ต ก ห ล่ น ข า ด ห า ย ไ ป น อ ก เ ห นื อ จ า ก นี ้
จ ะ แ น บ ห ลั ก ฐ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ใ ห้ เ ช่ น ห ลั ก ฐ า น เ อ ก ส า ร ก า ร ข อ ที่ ผ่ า น ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล้ ว ห รื อ
ใส่ตวั เลขจานวนเงินใช้ จริ งในกิจกรรมนันๆ
้
3.เมื่อแก้ ไขรายงานให้ เสร็ จเรียบร้ อยแล้ ว จึงส่งกลับไปให้ เลขาแต่ละสาขาเก็บรายงานฉบับที่แก้ ไขแล้ ว
4.นารายงานที่เสร็ จสมบูรณ์ แล้ วอัพโหลดบนเว็บไซด์ www.msme-edocument.au.edu เลือกอัพโหลดไว้ ที่หน่วยงาน
Office of MSME และ Quality Assurance Center

ภาพประกอบที ่ 63 อัพ โหลดรายงาน รายงานสรุ ป ที่ ค ณะและแต่ ล ะสาขาจั ด กิ จ กรรม
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14.5 ข้ อมูลอาจารย์ ประจาหลักสูตรทาผลสารวจ
แบบสอบถาม 3 ตัว
1. Satisfaction Survey in Managing the Program by Program Faculty Members (PFM)4
2. Learning Support Facilities by Program Faculty Members (PFM)
3. Learning Support Facilities by Students

1.เดือนเมษายนเลขาหน่วยงานประกันคุณภาพภายใน
นาแบบสอบถามทัง้
มาอัพเดทคาถามให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวไปทาแบบสอบถามออนไลน์

3
นาแบบสอบถามทัง้

ภาพประกอบที ่ 65 แบบสอบถามออนไลน์

2.อัพเดทรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรจากหน่วยงานบริ การวิชาการเว็บไซด์ www.lmsacademic.au.edu
แล้ วเลือกหมวด‘Program Faculty Member’ กดคาว่า ‘Program Faculty Member’ อีกครัง้ แล้ วให้ กดเลือก ‘Martin
de Tours School of Management and Economics’ ดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้

ภาพประกอบที ่ 64 อั พ เดทรายชื่ ออาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต ร
4

อาจารย์ประจาหลักสูตร

ตัว
3
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3.ตังแต่
้ ต้นเดือนพฤษภาคมถึงก่อนสิ ้นเดือนมิถนุ ายนเก็บข้ อมูลทีอ่ าจารย์ประจาหลักสูตรและนักศึกษา
รวบรวมทาสรุปใส่ Excel และ Word เพื่อส่งข้ อมูลดิบและข้ อมูลสรุป ให้ หวั หน้ าแต่ละสาขานาไปใส่ในรายงาน TQF7
ของตัวบ่งชี5้ 4.3 และ 6.1

14.6 รายละเอียดในการเชิญกรรมการภายนอกมาเป็ นกรรมการประเมินหลักสูตร
11.6.1 อัพเดทรายชื่อกรรมการผู้ประเมินหลักสูตรจากสานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เว็บไซด์
www.mua.go.th ซึง่ จะมีรายชื่อกรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการภายนอกสถาบัน6 และ กรรมการภายนอกคณะ7
รวมอยูใ่ นรายชื่อด้ วย
11.6.2
นารายชื่อทังหมดมาเลื
้
อกกรรมการที่ผา่ นการอบรมจากทางสานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยคัดเลือกจากสาขาที่จบหรื อสาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ ซึง่ ต้ องเกี่ยวข้ องกับ 14
หลักสูตรของคณะบริ หารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เท่านัน้
11.6.3 รายชื่อทีถ่ กู คัดเลือกมาเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ แยกสาขาที่จบ ค้ นหาชื่อสถาบัน รูปภาพกรรมการ ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตาแหน่งวิชา หมายเลขติดต่อ อีเมล (ถ้ าสามารถหาได้ จากอินเตอร์ เน็ต)
รวมถึงที่อยูส่ ถาบันในกรณีที่กรรมการท่านนันต้
้ องการให้ สง่ เอกสารตามที่อยูม่ หาวิทยาลัย
11.6.4 รายชื่อกรรมการภายนอกสถาบันที่แยกตามแต่ละสาขาแล้ ว
ให้ หวั หน้ าแต่ละสาขาเลือกกรรมการ เมื่อเลือกได้ แล้ วจึงติดต่อเชิญมาเป็ นกรรมการประเมินหลักสูตรนันๆ
้
11.6.5 ส่วนกรรมการภายนอกคณะ ติดต่อตามวันที่กรรมการสะดวกมาประชุม
11.6.6 เมื่อรวบรวมรายชื่อได้ ทงหมดได้
ั้
ทกุ สาขาแล้ ว
ทาคาสัง่ แต่งตังส่
้ งหน่วยงานศูนย์สง่ เสริ มความเป็ นเลิศ และ
หน่วยงานศูนย์สง่ เสริ มความเป็ นเลิศจะส่งฉบับที่อธิการบดีเซ็นแล้ วกลับมาให้ หน่วยงานประกันคุณภาพภายใน
11.6.7 เมื่อได้ คาสัง่ แต่งตังแล้
้ ว ต้ องทาจดหมายเรียนถึงอธิการบดีของกรรมการนันๆ
้
โดยแนบคาสัง่ แต่งตังไปในซองจดหมายด้
้
วย

5

Indicator 4.3 and 6.1
Assessor Outside University
7
Assessor Outside MSME
6
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15.การทา AU Journal of Management และ The Journal of Risk Management and
Insurance
1.ทา Project Budget โดยขอข้ อมูลจานวนฉบับที่ตีพิมพ์, จานวน reviewer จาก editor
2.พิมพ์ใส่แบบฟอร์ ม project budget, project proposal และให้ editor ตรวจสอบและเซ็นต์
หลังจากนันให้
้ เสนอคณบดีเซ็นต์และส่งฝ่ ายการเงิน
3.รวบรวมไฟล์บทความที่ editor ส่งมาให้ และส่งต่อให้ ฝ่าย digital printing เพื่อทาเล่มวารสาร
4.จัดพิมพ์ที่อยูข่ องผู้เขียน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากนันจั
้ ดวารสารใส่ซอง เพื่อเตรี ยมจัดส่งตามที่อยูห่ น้ าซอง
5.เขียนใบนาส่งทางไปรณีย์และให้ ผ้ รู ับผิดชอบเซ็นต์ จากนันจั
้ ดส่งทางไปรษณีย์ผา่ นฝ่ ายธุรการ
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16.การจัดทา Annual Report
1.ส่ง E-mail แจ้ งเตือนให้ Chairperson ส่งSummary report ภายในวันที่กาหนด (ประมาณเดือนพฤษภาคม)

2.ตรวจสอบข้ อมูลต่อไปนี ้ ว่ามีอะไรเปลีย่ นแปลงหรื อไม่
- Vision, Mission, Goals, Strategies
- Organization Chart , Authority Chart
- Number of Staff , Faculty members
3.ขอข้ อมูล Faculty members , Graduated Students จากห้ องทะเบียน
4.เมื่อได้ รับ Summary report จาก Chairperson ให้ นามาเรี ยบเรี ยงใส่ตามแต่ละหัวข้ อที่ Chairperson กรอกมา
และจะมีบางหัวข้ อทีเ่ หมือนกัน จะต้ องตัดออกแล้ วรวมไว้ เป็ นหัวข้ อเดียว
5.รวบรวมข้ อมูลที่ Chairperson ส่งมาให้ เพื่อกรอกข้ อมูลตามหัวข้ อดังต่อไปนี ้
- Development Program / Activity
- Award and Recognition National / International Level
- Student Development Activities Organized by School / Department
- Alumni’s Development Activities Organized by School / Department / Program
- Research / Academic Work / Creative Work
- Academic Service
- Institution’s Identity and Uniqueness
- Overall Performance

6.Project Performance
เป็ นส่วนที่เราต้ องตรวจสอบข้ อมูลจากการเปิ ด Budget ของทังปี
้ การศึกษาที่ผา่ นมาว่ามี Budgetอะไร ที่ได้ เปิ ดใช้ บ้าง
- แต่ละBudgetที่เปิ ด ต้ องตรวจสอบ School Strategy/Objective , Achievement Indicator ,Target
แต่ละโครงการแล้ วกรอกให้ ถกู ต้ อง
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7.หลังจากตรวจสอบข้ อมูลครบถ้ วนแล้ วให้ สง่ Final Submission ให้ เจ้ าหน้ าที่ที่สานักนโยบายและแผนงาน เป็ นไฟล์
PDF และ Word พร้ อม Hard Copy จานวน 1 ชุด
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ภาคผนวก
1.เอกสารที่ต้องขอเพื่อรวบรวมข้ อมูลทารายงาน TQF7
1.1 หน่ วยงานสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ
1.1.1. A Job Placement Survey
1.1.2. A Study on Graduates’ Satisfaction with Program Quality
1.1.3. Market Employer Satisfaction Index
1.1.4. Teaching Competency and Effectiveness semester 1 and Semester 2
1.1.5. Satisfaction Survey on AU Uniqueness and Identity Development
1.1.6. Au Career Satisfaction and Engagement
1.2 ฝ่ ายสานักทะเบียนและประมวลผล
1.2.1. เกรดของนักศึกษา เทอม 1 และ เทอม 2
1.2.2. จานวนนักศึกษาเข้ าแต่ละปี การศึกษาแยกตามรหัสนักศึกษาในรอบ 5 ปี ตามหลักสูตร(มคอ.2) ของทุกสาขา
1.2.3. จานวนนักศึกษาที่จบภายใน 4 ปี ตามหลักสูตรแยกตามรหัสนักศึกษาของทุกสาขา
1.2.4. จานวนนักศึกษาคงอยูแ่ ต่ละปี การศึกษาในรอบ 5 ปี ตามหลักสูตร(มคอ.2) ของทุกสาขา
1.2.5. จานวนนักศึกษาออกจากสาขาที่เรียนในรอบ 5 ปี ตามหลักสูตร(มคอ.2) ของทุกสาขา
1.2.6. จานวนนักศึกษาที่จบในปี ปัจจุบนั แยกตามรหัสนักศึกษาในรอบ 5 ปี ตามหลักสูตร(มคอ.2) ของทุกสาขา

2.ช่ วงเวลาที่ขอเอกสาร และ ช่ วงเวลาที่ได้ รับเอกสาร
2.1 หน่ วยงานสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ
เนื่องจากสถาบันวิจยั รวบรวมเก็บข้ อมูลและทาสรุปผลสารวจหลายตัว เอกสารที่ขอทังหมดอาจได้
้
มาไม่
พร้ อมกั น ซึ่ ง สามารถติ ด ตามสอบถามเอกสารได้ ที่ ห น่ ว ยงานสถาบั น วิ จั ย เบอร์ ติ ด ต่ อ ภายใน 2163 หรื อ
อั พ เ ด ท ข้ อ มู ล ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ด์
oppqa.au.edu
เอกสารเริ่ มรวบรวมตังแต่
้ ต้นเดือนมิถนุ ายนและต้ องได้ ทงหมดก่
ั้
อนกลางเดือนกรกฎาคม
2.2 ฝ่ ายสานักทะเบียนและประมวลผล
ทางหน่วยงานจะต้ องเขียนจดหมายบันทึกข้ อความถึงฝ่ ายสานักทะเบียนและประมวลผล
เอกสารเริ่มขอตังแต่
้ ต้นเดือนเมษายนแต่อาจได้ ช่วงเดือนกรกฎาคม
ซึง่ สามารถติดตามสอบถามเอกสารดังกล่าวได้ ที่ฝ่ายสานักทะเบียนและประมวลผล เบอร์ ติดต่อภายใน 3503 หรื อ
อัพเดทข้ อมูลได้ ที่เว็บไซด์ oppqa.au.edu
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3.วิธีดาวน์ โหลดข้ อมูลจากเว็บไซด์
1. เข้ าเว็บไซด์ oppqa.au.edu

ภาพประกอบที ่ 66 วิ ธี ด าวน์ โ หลดข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซด์ ( 1)

2. ไปที่หวั ข้ อ Service Support แล้ วเลือก Common Data Set (CDS)

ภาพประกอบที ่ 67 วิ ธี ด าวน์ โ หลดข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซด์ (2)

3. ใส่รหัสอาจารย์ หรื อ เจ้ าหน้ าที่ที่ใช้ ลอ็ คอินอินเตอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัยเท่านัน้

ภาพประกอบที ่ 68 วิ ธี ด าวน์ โ หลดข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซด์ (3)
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4. เลือกหัวข้ อทีจ่ ะดึงข้ อมูลมาใช้
แยกแต่ละหัวข้ อไว้ ให้ อย่างชัดเจน

ซึง่ หน่วยงานฝ่ ายนโยบายและการวางแผน

ภาพประกอบที ่ 69 วิ ธี ด าวน์ โ หลดข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซด์ (4)

(OPPQA)

