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1. การวางแผนการดําเนนิงานการบริการสื่อการสอนต่างประเทศ 

 
   

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการต่างประเทศ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีใน
ต่างประเทศ จํานวน ๔ หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คณะนิติศาสตร์) 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) (คณะบริหารธุรกิจ) 3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชการบริหารรัฐกิจ)(คณะ
รัฐศาสตร์) 4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย) (คณะศึกษาศาสตร์) การ
ดําเนินการศึกษา จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาค
การศึกษาที่ 1  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
มีนาคม กระบวนวิชาหนึ่งๆ กําหนดเน้ือหาเป็นจํานวนหน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกินภาค
การศึกษาละ 24 หน่วยกิต  

  เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทางสํานักงาน
สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศในฐานะผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทในต่างประเทศ 
และได้รับมอบหมายในการดําเนินการจัดส่งตําราเรียน/สื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ จะจัดส่งตําราและสื่อการเรียนการสอน ให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ตามท่ี
อยู่ที่นักศึกษาแจ้งไว้ในใบสมัคร สําหรับนักศึกษาที่โอนเงินสํานักงานฯ จะจัดส่งตํารา/สื่อต่างๆให้นักศึกษาหลักจาก
ที่สํานักงานฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินที่นักศึกษาส่งให้ 

  การวางแผนการดําเนินงานการบริการสื่อการสอน ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ 
ต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวางแผนการดําเนินงานตามปฏิทินการศึกษาล่วงหน้า ภาคการศกึษาที่ 1 เร่ิมตั้งแต่
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ควรวางแผนการดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 
เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ควรวางแผนการดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 

ตัวอย่าง ปฏิทนิการศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาวทิยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2 ปกีารศกึษา 2557 

15 พฤษภาคม 2557 – 15 ตลุาคม 2557 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ และทางอินเทอร์เน็ต 
1 สิงหาคม 2557 – 17 พฤศจิกายน 2557 ทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม ่
20 พฤศจิกายน 2557 – 9 ธันวาคม 2557 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า 
15 ธันวาคม 2557   เปิดการเรียนการสอนภาค 2/2557 
26 มีนาคม 2558 – 29 มีนาคม 2558 สอบไล่ภาค 2/2557 
30 มีนาคม 2558   วันสําเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน 

 



การวางแผนการดําเนินงานการบรกิารสื่อการสอน ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบรกิารฯ ต่างประเทศ 
ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 

 พฤษภาคม 2557    วางแผนการดาํเนินงานการบริการสื่อการสอนต่างประเทศ 
 

มิถุนายน 2557 ประสานงานคณะต่างๆ เก่ียวกับรายชื่ออาจารย์ผู้สอน/อาจารย์
ผู้รับผดิชอบกระบวนวิชา และรายละเอียดสื่อการเรียนการสอน 

 
มิถุนายน 2557 ประสานงานอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา 

เก่ียวกับรายละเอียดตํารา/เอกสารประกอบการเรียน สื่อบันทึกการ
บรรยาย และรายละเอียดการเรียนการสอนอื่นๆ 

 
มิถุนายน 2557  ประสานงานการบันทึกสื่อบันทึกการบรรยายการเรียนการสอนกับ

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
 
กรกฎาคม 2557 จัดเตรียมฐานข้อมลูกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
 
กรกฎาคม 2557 จัดหาตําราและเอกสารประกอบการเรียน 
 
1 สิงหาคม 2557 – 17 พฤศจิกายน 2557 จัดส่งสือ่การเรยีนการสอนให้กับนักศึกษาใหม่ และ

การบริการการศึกษาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการอสอน
ให้กับนักศึกษา 

 
20 พฤศจิกายน 2557 – 9 ธันวาคม 2557  จัดส่งสือ่การเรยีนการสอนให้กับนักศึกษาเก่า และ

การบริการการศึกษาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการอสอน
ให้กับนักศึกษา 

 
พฤศจิกายน 2557  รายงานเก่ียวกับสื่อการเรียนการสอน นักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ให้กับหัวหน้าสํานักงานฯ และ
ผู้บริหารรับทราบ 

 
ธันวาคม 2557  รายงานเก่ียวกับสื่อการเรียนการสอน นักศึกษาเก่า

ดับปริญญาตรี ให้กับหัวหน้าสํานักงานฯ และ
ผู้บริหารรับทราบ 

 

 



ตัวอย่าง ปฏิทนิการศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาวทิยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1 ปกีารศกึษา 2558 

12 ธันวาคม 2557 – 17 พฤษภาคม 2558 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ และทางอินเทอร์เน็ต 
23 มีนาคม 2558 – 29 พฤษภาคม 2558 ข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรยีนนักศึกษาใหม่ 
1 มิถุนายน 2558 – 10 มิถุนายน 2558 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า 
15 มิถุนายน 2558   เปิดการเรียนการสอนภาค 1/2558 
24 กันยายน 2558 – 27 กันยายน 2558 สอบไล่ภาค 1/2558 
28 กันยายน 2558   วันสําเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน 

 

การวางแผนการดําเนินงานการบรกิารสื่อการสอน ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบรกิารฯ ต่างประเทศ 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 

ธันวาคม 2557     วางแผนการดาํเนินงานการบริการสื่อการสอนต่างประเทศ 
 
มกราคม 2558 ประสานงานคณะต่างๆ เก่ียวกับรายชื่ออาจารย์ผู้สอน/อาจารย์

ผู้รับผดิชอบกระบวนวิชา และรายละเอียดสื่อการเรียนการสอน 
 
มกราคม 2558 ประสานงานอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา 

เก่ียวกับรายละเอียดตํารา/เอกสารประกอบการเรียน สื่อบันทกึการ
บรรยาย และรายละเอียดการเรียนการสอนอื่นๆ 

 
มกราคม 2558  ประสานงานการบันทึกสื่อบันทึกการบรรยายการเรียนการสอนกับ

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
 
กุมภาพันธ์ 2558 จัดเตรียมฐานข้อมลูกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
 
กุมภาพันธ์ 2558 จัดหาตําราและเอกสารประกอบการเรียน 
 
23 มีนาคม 2558 – 29 พฤษภาคม 2558 จัดส่งสือ่การเรยีนการสอนให้กับนักศึกษาใหม่ และ

การบริการการศึกษาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการอสอน
ให้กับนักศึกษา 

 
1 มิถุนายน 2558 – 10 มิถุนายน 2558 จัดส่งสือ่การเรยีนการสอนให้กับนักศึกษาเก่า และ

การบริการการศึกษาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการอสอน
ให้กับนักศึกษา 



พฤษภาคม 2558  รายงานเก่ียวกับสื่อการเรียนการสอน นักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ให้กับหัวหน้าสํานักงานฯ และ
ผู้บริหารรับทราบ 

 
มิถุนายน 2558  รายงานเก่ียวกับสื่อการเรียนการสอน นักศึกษาเก่า

ดับปริญญาตรี ให้กับหัวหน้าสํานักงานฯ และ
ผู้บริหารรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                
2. การประสานงานคณะต่างๆ เกี่ยวกบัรายชื่ออาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา  

และรายละเอยีดสื่อการเรียนการสอน 
 

  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานักงานสาขาวิทยบริการต่างประเทศ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีในต่างประเทศ มีกระบวนวิชาตามแผนการศึกษาประกอบด้วย 211 กระบวนวิชาของ 9 คณะ ดังน้ี 1. คณะ
บริหารธุรกิจ 2. คณะนิติศาสตร์ 3. คณะศึกษาศาสตร์ 4. คณะมนุษย์ศาสตร์ 5. คณะรัฐศาสตร์ 6. คณะ
วิทยาศาสตร์ 7. คณะสื่อสารมวลชน 8. คณะเศรษฐศาสตร์ 9. คณะทรัพยากรมนุษย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริการ
สื่อการสอนต่างประเทศดําเนินการประสานงานคณะต่างๆ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ 
ต่างประเทศ เพ่ือขอทราบรายชื่ออาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา เพ่ือขอทราบรายชื่ออาจารย์
ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาดังกล่าว พร้อม E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ เพ่ือนักศึกษาจะ
ได้ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา รายชื่ออาจารย์ที่จะบันทึกสื่อบันทึกการบรรยายการ
เรียนการสอน รายละเอียดการเรียนการสอน รายงาน แบบฝึกหัด พร้อมแนบแบบฟอร์มเพ่ือใช้กรอกข้อมูล และ
ซีดีบันทึกแบบฟอร์มดังกล่าวเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของคณะ เมื่อคณะแจ้งข้อมูล
ดังกล่าวกลับมาแล้วดําเนินการจัดทําเป็นฐานข้อมูลเพ่ือประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
กระบวนวิชา และเตรียมจัดหา ตําราและสื่อการสอนต่อไป 

ตัวอย่าง บันทึกข้อความ เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายชื่อ
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ 
พร้อมแนบแบบฟอร์มสําหรับคณะใช้กรอกข้อมูลต่างๆ  

แบบฟอร์มสําหรับคณะใช้กรอกข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย รหัสวิชา รายชื่ออาจารย์ผู้สอน/
อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา รายชื่อตําราของกระบวนวิชาที่ใช้สอนและสอบ (ระบุรายละเอียด ชื่อตําราและ
ชื่อผู้แต่ง รหัสพิมพ์) รายงาน/แบบฝึกหัด หมายเลขโทรศัพท์ E-mail address การอนุญาตให้แจ้ง E-mail 
address และหมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ผู้สอน ให้นักศึกษาทราบ จํานวน 9 คณะ ประกอบด้วยกระบวนวิชาตาม
แผนการศึกษาจํานวน 211 กระบวนวิชา ดังน้ี 

1. คณะบริหารธุรกิจ จํานวน   38   กระบวนวิชา 
2. คณะนิติศาสตร์ จํานวน   49   กระบวนวิชา 
3. คณะศึกษาศาสตร ์ จํานวน   48   กระบวนวิชา 
4. คณะมนุษยศ์าสตร์ จํานวน   53   กระบวนวิชา 
5. คณะรัฐศาสตร ์ จํานวน   26   กระบวนวิชา 
6. คณะวิทยาศาสตร์  จํานวน    9   กระบวนวิชา 
7. คณะสือ่สารมวลชน  จํานวน    3   กระบวนวิชา 



ขาดหายใ
ผู้สอน/อา

 

8. คณ
9. คณ
 

กรณี
ให้ผู้ปฏิบัติงา
าจารย์ผู้รับผิด

ณะเศรษฐศาส
ณะทรัพยากรม

รายละเอียดก
นติดต่อสอบถ

ดชอบกระบวน

สตร ์ จํานว
มนุษย์  จํานว

การเรียนการส
ถามผู้ประสาน
นวิชาโดยตรงท

วน    3   กระ
วน    1   กระ

 

สอนต่างๆ ที่คณ
นงานของคณ
ทางเบอร์โทรศั

ะบวนวิชา 
ะบวนวิชา 

ณะแจ้งลับมาย
ณะ เลขานุการ
ศัพท์หรือ E-m

 

ยังสํานักงานฯ
รภาควิชาของ

mail address 

ฯ รายละเอียด
งคณะต่างๆ ห
ที่คณะแจ้ง 

 

ดไม่ครบหรือ
หรืออาจารย์



  

  
ปริญญา
รายละเอี
กระบวน ิ
ผู้สอน/ผู้รั

สําเนาเอก
ได้รับการ
ดังนี้ 

บรรยา
มหาวิท
สําหรับ
ต้นฉบบั
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งานบ
ตรี สาขาวิท
อียดการเรียน
วิชามีรายละเ
รับผิดชอบกระ

1. ขอ

2. เอ

ในกร
กสารประกอบ
รอนญุาตจากอ

3. รา
ายในชั้นเรียน
ทยาลัยรามคําแ
บนักศึกษาสาข
บสื่อบันทึกการ

3. การประสา

บริการสื่อการ
ยบริการฯ ต

นการสอน แล
เอียดไม่ครบ ไ
ะบวนวิชา ตา

อทราบรายละ

อกสารประกอบ

รณีทีอ่าจารย์ผู้
บการบรรยาย/
อาจารย์เจ้าขอ

ายละเอียดสื่อ
นหรือบันทึกก
แหงส่วนกลาง
ขาวิทยบริกา
รบรรยายและ

านงานอาจารย

รสอนต่างปร
ต่างประเทศ
ละคณะฯ ต่าง
ไม่สมบูรณ์ ผู้
มที่คณะแจ้งเพ

ะเอียดรายชื่อต

บการเรียนเพ่ิม

ผู้สอน/อาจารย
/หรือตําราปร
องเอกสารหรือ

อบันทึกการบ
การบรรยาย
ง บันทึกการบ
รฯ ต่างประเ

ะประสานงานก

      
ย์ผู้สอน/อาจา

 

ะเทศมีหน้าที
เพ่ือขอทราบ
งๆจะแจ้งราย
้ปฏิบัติงานบริ
พื่อขอทราบร

ตําราเรียน ราย

มเติม เช่น Sh

ย์ผู้รับผิดชอบ
ระกอบการเรีย
อตําราดังกล่าว

บรรยาย ดังน้ี
สรุป (3) บัน

บรรยายจากส่
เทศ เพ่ือติดต
การบันทึกสื่อบ

               
ารย์ผู้รับผิดช

ที่ประสานงกา
บรายชื่ออาจ
ยละเอียดดังก
ริการสื่อการส
ายละเอียดต่า

ยชื่อผู้แต่ง เลข

heet, Power 

กระบวนวิชามี
ยน เพ่ือจดัส่งใ
ว โดยอาจารย์

นี้ (1) รายชื่ออ
นทึกการบรร
สวนภูมิภาค ห
ต่อประสานงา
บันทึกการบรร

               
ชอบกระบวนวิ

านกับคณะต่
ารย์ผู้สอน/ผู

กล่าวกลับมายั
สอนมีหน้าที่ปร
างๆ ดังนี้ 

ขท่ี ISBN ผู้ผลิ

Point เป็นต้น

มีความประสง
ให้กับนักศึกษา
์เจ้าของฯ กรอ

 

อาจารย์ผู้บรร
รยายจากนัก
หรือบันทึกที่สํา
านสํานักเทคโ
รยายสําหรับน

               
วิชา 

างๆ ที่เปิดสอ
ผู้ รับผิดชอกร
ยังสํานักงานฯ
ระสานงานไป

ลิต ผู้จําหน่าย 

น  

ค์ให้เจ้าหน้าที
า สํานักงานฯ 
อกแบบฟอร์ม

รยาย (2) สื่อ
ศึกษาระดับป
านักเทคโนโล
โนโลยีการศึก
นักศึกษาต่อไป

             

อนในระดับ
ระบวนวิชา 
ฯ ซึ่งในบาง
ปยังอาจารย์

เป็นต้น 

ท่ีจัดทํา
จะตอ้ง
อนญุาต 

อบันทึกการ
ปริญญาตรี 
ยีการศึกษา
กษาเพ่ือขอ
ป 



ผู้สอน/
เรียนกา

ติดตอ่ส

หมายเล
นักศึกษ

เป็นต้น 

  
อาจารย์ผู้
ผู้รับผดิชอ

เรียนการ

สื่อบัน
ผู้รับผิดชอบก
ารสอนต่อไป 

4. กา
สอบถามเก่ียวก

ในกร
ลขโทรศัพท์ ให
ษามีความจําเป็

5. รา

6. ตํา

นําข้อ
ผู้สอน/ ผู้รับผดิ
อบกระบวนวิช

ตัวอย
สอน ภาค 1 ปี

 

ันทึกการบรรย
กระบวนวิชา ห

ารอนญุาตให้น
กับการเรียน 

รณอีาจารย์ผู้ส
ห้นักศึกษาทร
ป็นตอ้งตดิตอ่ป

ายละเอียดหัวข

ารา หรือเอกส

อมูลรายละเอี
ดชอบกระบวน
ชา และเตรียม

ย่างฐานข้อมลู
ปีการศกึษา 2

ยาย ความมีร
หากไปไม่ตรงใ

นักศึกษาทราบ

สอน/อาจารย์ผู
าบ เจ้าหน้าที่
ประสานงานเกี

ข้อรายงาน แบ

สารที่แนะนําให

ยดที่คณะแจ้ง
นวิชามาจัดทาํ
มจัดหา ตําราแ

ลรายละเอยีดอ
2558 

รายละเอียดรา
ให้สอบถามไป

บ E-mail add

ผู้รับผดิชอบกร
ควรหารือกับอ
ก่ียวกับการเรยี

บบฝึกหดั ราย

ห้นักศึกษาคน้

งกลับมายังสําน
าเป็นฐานข้อมู
และสือ่การสอ

อาจารย์ผู้สอน/

ายชื่ออาจารย์
ปยังอาจารย์ผู้

dress และหม

ระบวนวิชาไม่
อาจารย์ผู้สอน
ยนกับอาจารย

ยละเอียดการจ

นคว้า อ่านเพ่ิม

นักงาน และร
มลูสําหรบัประ
อนตอ่ไป 

/อาจารย์ผูร้ับ

ผู้บรรยายท่ีต
้สอนและคณะ

มายเลขโทรศัพ

อนุญาตให้แจ้
น/ผู้รับผิดชอบ
ย์ผู้สอน/ผู้รบัผิ

จัดทํา เช่น จาํ

มเติม เป็นต้น 

ายละเอียดท่ีไ
สานงานกับอา

บผิดชอบกระบ

รงกับรายชื่อข
ะเพื่อยืนยันกา

พท์ เพ่ือให้นัก

จ้ง E-mail ad
บกระบวนวิชา
ผิดชอบกระบว

านวนหน้า กําห

ได้จากการประ
าจารย์ผู้สอน/

บวนวิชา รายล

ของอาจารย์
ารใช่สื่อการ

ศกึษา

dress และ
กรณี
วนวิชา 

หนดส่ง 

ะสานงาน
/อาจารย์

ละเอียดการ



กรณีนักศึ
เพื่อจัดส่ง

 

 

 

สรุปแ
ศึกษามีความป
งไปพร้อมกับต

- ก
ก

- ก
แ

- ก
ข
 

และจัดทําเอก
ประสงค์จะติด
ตําราให้กับนัก

กระบวนวิชาที
การสอนเท่านั้
กระบวนวิชาที
แบบฝึกหัด/รา
กระบวนวิชาที
ขอรับงานจาก

กสารใบแสดงร
ดต่ออาจารย์ผู้
ศึกษา ดังนี้ 

ท่ีไม่มีดีวีดีบันทึ
น้ัน  
ท่ีอาจารย์ผู้สอ
ายงาน  
ท่ีอาจารย์ผู้สอ
กอาจารย์ผู้สอน

รายละเอียดเพิ
้สอน/อาจารย

ทึกคําบรรยาย

อน/อาจารย์ผู้

อน/อาจารย์ผู้
นโดยตรง  

 

 

 

พิ่มเติมแสดง 
ย์ผู้รับผิดชอบก

ย เนื่องจากผูส้

ผู้รับผิดชอบก

ผู้รับผิดชอบก

Email Addre
กระบวนวิชา 

สอนให้ศึกษาจ

กระบวนวิชากํ

ระบวนวิชากํ

ess และเบอร์
ตามท่ีอาจาร

จากตําราหรือสื

กําหนดให้นักศึ

ําหนดให้นักศึ

 

ร์โทรศัพท์ใน
ย์ผู้สอนแจ้ง 

สื่อการเรียน

ศึกษาจัดทํา

ศึกษาติดต่อ



  

  

บรรยายก
ตรี สาขา
ความอนุ
สื่อบันทึก

แ
อาจารย์ผู้
ผู้บรรยาย
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1. ป

งานบ
การเรียนการส
าวิทยบริการฯ
เคราะห์ตรวจ
กการบรรยาย(

แนบตารางแน
ผู้สอนและออก
ยในซดีี/ดีวีดี ภ

4. การประสาน

ระสานงานคณ

บริการส่ือการ
สอน เพื่อจัดเ
 ต่างประเทศ
สอบสื่อบันทึก
(ซีดี/ดีวีดี)เดิม 

นบ เพื่อใหค้ณ
กข้อสอบตามที
ภาคการศึกษา

นงานการบันท

ณะต่างๆ ท่ีเปิ

รสอนต่างประ
ตรียมสื่อบันทึ

ศ โดยจัดพิมพ์
กการบรรยาย
หรือให้มีการ

ณะกรอกรายละ
ที่คณะฯ แจ้ง 
าที่บันทกึ การใ

      
ทึกสื่อบันทึกก

 

ปิดสอนในระดั

เทศ ประสาน
ทึกการบรรยา
์บันทึกข้อควา

ย(ซีดี/ดีวีดี) ท่ีใ
รบันทึกใหม่ พ

ะเอยีดกลับมา
ประวัตสิือ่บัน
ใช้สือ่การบรร

               
การบรรยายก

ดับปริญญาตรี

นงานคณะต่าง
ยการเรียนกา
ามถึง ผู้อํานว
ใช้ในแต่ละกร
ร้อมทั้งแนบต

ายังสาํนักงานฯ
นทึกการบรรยา
รยายเดิม/ใหม่

               
การเรียนการส

รี  

งๆ ขอทราบร
ารสอน สําหรับ
ยการสํานักเท
ระบวนวิชา ว่า
ตารางเพื่อกรอ

ฯ ประกอบด้ว
าย(ซีดี/ดีวีดี) ท
ม่  

               
สอน 

รายละเอียดสื่อ
บนักศึกษาระ
ทคโนโลยีการ
าแต่ละกระบว
กรายละเอียด

 

วย รหสันักศึก
ที่มี รายชือ่อา

             

อบันทึกการ
ดับปริญญา
ศึกษา เร่ือง 
วนวิชาจะใช้
ดต่างๆ ดังน้ี 

ษา รายชื่อ
าจารย์



  

ขอทราบร
กําหนดให

  

  
สํานักงาน
เป็นบันทึ
บันทึกคํา
บันทึกคาํ

2. ป

งานบ
รายละเอียดเกี
หม้ีการใชส้ื่อบั

2.1 ใ

ประส
นเทคโนโลยีก
ทึกข้อความเรี
าบรรยาย สํา
าบรรยาย พร้

ระสานงานสํา

บริการสื่อการส
ก่ียวกับสื่อบันท
บันทึกการบรร

ใชส้ือ่บันทกึกา

สานงานกับอ
ารศึกษาเพื่อข
รียนผู้อํานวย
หรับนักศึกษ
้อมทั้งจัดส่งแ

านกัเทคโนโล

สอนต่างประเ
ทกึการบรรยา
รยายต่างๆ ดัง

ารบรรยายเดิม

อาจารย์ผู้สอน
ขอให้จัดทําสํ
การสํานักเท

ษาระดับปริญญ
แผ่นดวีีดีตน้ฉบั

ยีการศกึษา

เทศประสานงา
าย ในแตล่ะกร
นี้ 

ม  

นเพ่ือยืนยันก
สําเนาสื่อบันท
คโนโลยีการ
ญาตรี สาขาวิ
บับเดิม แผ่นดีวี

านกับคณะตา่
ระบวนวิชา ท

ารใช้สื่อบันทึ
ทึกการบรรย
ศึกษา เรื่อง 
วิทยบริการฯ
วดีีเปล่า  และ

างๆ ที่เปดิสอน
างคณะจะตอ

ทึกการบรรยา
ยายเดิม ที่คณ
ขอความอนุ

ฯ ต่างประเทศ
ะดีวีดีเผื่อเสีย 

 

 

นในระดับปริญ
บกลับมายังสํา

ายเดิม และป
ณะกําหนด โด
เคราะห์สําเน
ศ  พร้อมทั้งส
เพ่ือใช้ในการจ

ญญาตรีเพ่ือ
านักงานฯ 

ระสานงาน
ดยจัดพิมพ์
นาแผ่นดีวีดี
ส่งแผ่นดีวีดี
จัดทําสําเนา  



  

  
รามคําแห

เป็นบันทึ
ต่างประเ

ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ค
กลับไปยัง

ลงทะเบยี
บันทึกคํา
ต้นฉบับ แ

2.2 ใ

- ปร
หงส่วนภูมิภาค

- ประ

(1) ข
ึกข้อความ เรื่
ทศ พร้อมทั้งแ

(2) เ
บโดยความถู
คณะ หรืออาจ
งสํานักเทคโนโ

(3) ข
ยนเรียนโดยจัด
าบรรยาย สํา
และแผ่นดีวีดี

ใชส้ือ่บันทกึกา

ะสานงานกับ
ค/ส่วนกลาง 

ะสานงานสํานั

ขอต้นฉบับสื่อบ
อง ขอความอ
แนบแผ่นดีวีดี

มื่อสํานักเทค
กต้องของต้น
จารย์ผู้สอน/อ
โลยีการศึกษา

ขอให้สํานักเท
ดพิมพ์บันทึกข้
หรับนักศึกษ
เปล่า และดีวีดี

ารบรรยายใหม

บอาจารย์ผู้สอ

นกังานเทคโนโ

บันทึกการบรร
อนุเคราะห์ต้น
เปล่าเพื่อดําเนิ

โนโลยีการศึก
นฉบับ ความชั
อาจารย์ผู้รับผิ
าเพื่อขอต้นฉบั

ทคโนโลยีการศึ
ข้อความถึงสําน
าระดับปริญญ
ดีเผื่อเสียเพื่อใ

ม่จากมหาวิทย

อนเพื่อยืนยันก

โลยีการศึกษา

รยายมหาวิทย
นฉบับแผ่นดีวีดี
นนิการดังกล่า

กษาได้จัดส่งต้
ชัดเจน ครบถ้
ผิดชอบกระบ
บับท่ีถูกต้องให

ศึกษาจัดทําสํ
นักเทคโนโลยี
ญาตรีสาขาวิท
ใช้ในการดําเนิ

ยาลัยรามคําแ

การใช้สื่อบันทึ

ดังนี้  

ยาลัยรามคําแห
ดีสื่อคําบรรยา
าว  

ต้นฉบับดังกล่
้วน ปีที่บันทึก

บวนวิชาแจ้งห
หม่ 

าเนาสื่อบันทึ
การศึกษา เรื่อ
ทยบริการฯ ต
นนิงานดังกล่าว

แหงส่วนภูมิภา

ทึกการบรรยา

หงส่วนภูมิภา
าย ระดับปริญ

าวกลับมายัง
ก รายชื่ออาจ
หรือไม่ หากไม

กการบรรยาย
อง ขอความอ
ต่างประเทศ 

ว ดังตัวอย่าง 

ค/ส่วนกลาง 

ายใหม่จากมห

ค/ส่วนกลาง โ
ญญาตรีสาขาวิ

 

สํานักงาน ให้
จารย์ผู้บรรยา
ม่ถูกต้องให้ป

ย ตามจํานวน
นุเคราะห์สําเน
 พร้อมทัง้จัดส

หาวิทยาลัย

โดยจัดพิมพ์
ทยบริการฯ 

ห้ดําเนินการ
ยว่าตรงกับ
ระสานงาน

นที่นักศึกษา
นาแผ่นดีวีดี
ส่งแผ่นดีวีดี



ต

  
การบรรย
ในการนั
เทคโนโล
นักศึกษา
บรรยาย 

จากสํานั
บันทึกเทป
ทางอิเล็ก
ผู้ปฏิบัติง

 

 

2.3 ใ
ต่างประเทศ บ

- ปร
ยายการเรียนก
ัดหมายวันแล
ลยีการศึกษา 
าระดับปริญ
เพื่อใช้ในการ

- ประ
ักเทคโนโลยีก
ปการบรรยาย

กทรอนิกส์กลบั
านการจัดทําสื

ใชส้ือ่บันทกึกา
บนัทึกการบรร

ระสานงานกับ
การสอน ตามที
ละเวลาบันทึ
เรื่อง ขอส่งร
ญาตรี สาขา
ดําเนินงานดัง

ะสานงานเพ่ือ
การศึกษา โด
ยการเรียนการ
บมายังสํานักง
สื่อการสอนทา

ารบรรยายใหม
รยายที่สํานักเ

บสํานักเทคโน
ท่ีคณะแจ้ง เพื
ทึกเทปการบร
รายชื่ออาจาร
าวิทยบริการ
กล่าว 

อขอทราบรายชื
ยเมื่อสํานักเท
รสอนเรียบร้อ
านฯ นํารายชื่
างอิเล็กทรอนิ

ม่ สําหรับนักศึ
ทคโนโลยีการ

นโลยีการศึก
พื่อให้สํานักเทค
รรยาย โดยจั
รย์ผู้บรรยายบ
รฯ ต่างประเ

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้
ทคโนโลยีได้รั
ยแล้วจะจัดส่ง

ชื่อดังกล่าวส่งม
กส์ ต่อไป 

ศึกษาระดับปริ
รศึกษา 

ษา เพื่อขอส่
คโนโลยีการศึก
จัดพิมพ์บันทึ
บันทึกเทปกา
ทศ พร้อมทั้

ผู้ปฏิบัติงานกา
รับบันทึกข้อค
งรายชื่อเจ้าห
มอบให้กับงาน

รญิญาตรี สาข

ส่งรายชื่ออาจ
กษาประสานง
กข้อความเรี
ารบรรยายกา
ั้งแนบตารางใ

ารจัดทําสื่อกา
ความขอส่งรา
น้าที่ผู้ปฏิบัติง
นธุรการเพ่ือทํ

 

ขาวิทยบริการฯ

ารย์ผู้บรรยาย
งานกับอาจาร
ยน ผู้อํานวย
รเรียนการสอ
ใบเซ็นชื่อลงเ

ารสอนทางอิเล็
ายชื่ออาจาร
งานการจัดทํา
าเร่ืองขออนุมั

ฯ 

ยบันทึกเทป
รย์ผู้บรรยาย
ยการสํานัก
อน สําหรับ
เวลาในการ

ล็กทรอนิกส์
ย์ผู้บรรยาย
สื่อการสอน

มัติเจ้าหน้าที่



ใหม่ และ
ประสานง
วิชา ดังตั

- ประ
ะแจ้งให้อาจา
งานอาจารย์ท
ัวอย่าง 

ะสานงานกลับ
ารย์ประสานง
ทางโทรศัพท์ 

บไปยังอาจารย
งานการบันทึ
และจัดพิมพ์บ

 

 

 

 

 

ย์ผู้สอน/อาจา
ึกสื่อการบรร
บันทึกข้อควา

ารย์ผู้บรรยายเ
รยายกับคณะ
มแจ้งอาจารย

เพื่อยืนยันว่าจ
ะและสํานักเท
ย์ผู้สอน/อาจา

 

จะบันทึกเทปก
ทคโนโลยีการ
ารย์ผู้รับผิดชอ

 

การบรรยาย
รศึกษา โดย
อบกระบวน



                                                                
5. การจัดเตรยีมฐานข้อมูลกระบวนวิชาที่นักศกึษาลงทะเบียนเรียน 

 
   

การจัดเตรียมฐานข้อมูลกระบวนวิชาที่นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเก่า ระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยบริการฯ ต่างประเทศลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการสรุปยอดเพ่ือจัดหาตํารา
และส่ือการเรียนการสอน ผู้ปฏิบัติงานมีข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี 

1. ประสานงานกับงานบริการการศึกษาต่างประเทศ หน่วยบริการการศึกษาต่างประเทศ ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบงานด้านบริการการศึกษา การรับสมัครและลงทะเบียน นักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยบริการต่างประเทศ เพ่ือขอทราบจํานวนนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและ
ชําระเงิน  

การจัดส่งตําราและสื่อการเรียนการสอนจะจัดส่งให้กับนักศึกษาท่ีชําระเงินเรียบร้อยแล้วโดย
เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาจะประสานงานการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาและประสานงานการ
ยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งสื่อการเรียนการสอน  

ผู้ปฏิบัติงานควรมีการประสานงานอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําทุกวันในช่วงวัน - เวลาที่มีการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเก่า เพ่ือให้ทราบรายชื่อนักศึกษาที่ชําระเงิน และจัดหาตําราและ 
จัดส่งให้รวดเร็ว ทันเวลา 

2. เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนwww.ru.ac.th/oasc และ 
COPY มาจัดทําเป็นฐานข้อมูลใน Microsoft Word สําหรับจัดเตรียมตําราและสื่อการสอน 

เมื่อนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ลงทะเบียน
เรียนในระบบที่ www.ru.ac.th/oasc ข้อมูลจะถูกเก็บในฐานข้อมูลของสถาบันคอมพิวเตอร์ โดยเจ้าหน้าที่
สามารถ LOG IN เพ่ือเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล โดย USERNAME และ PASS WORD หัวหน้างานเท่าน้ัน โดยขั้นตอน
การเข้าสู่ระดับมีดังน้ี  

2.1 เข้าสู่ระบบ URL: http://www.ru.ac.th/oasc คลิ๊กหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ระบบ
สารสนเทศระดับปริญญาตรี (รับสมัครและลงทะเบียน) คลิ๊ก เข้าสู่ระบบ  

   

 



ระบุภาคก
2.2 L

การศกึษา แล

2.3 เ

 

LOG IN เพื่อเข
ะกด ตกลง 

เลือกประเภทข

ข้าสู่ระบบฐาน

ข้อมลูนักศกึษ

 

นข้อมูล กรอก

ษาท่ีลงทะเบียน

ก USERNAME

นเรียน นักศกึ

2.4 เมื่อปร
เก่า ให้เลื่อ
นั กศึ กษา
ลงทะเบีย
รายละเอยีด

 

E และ PASS 

กษาใหม่ หรือน

 

รากฏหน้าเมนู
อนลงไปที่หัวข้
เ ก่ า  เลื อก ร
น เพื่อเตรีย
ด ดังภาพ 

 

 

 

WORD (โดยห

นักศึกษาเก่า 

 

 

 

 

 

 

นูนักศึกษาใหม
ข้อรายงานนัก
รายงานวิชา

มจัดส่งหนัง

หัวหน้างาน) 

ม่/นักศึกษา
ศึกษาใหม่/
าที่ผู ส้ มั ค ร

สือ คลิ๊ กที ่



  
เป็นฐานข้
นักศึกษา

  
ในช่วงเวล
กลางคืน 
การเรียน

  
ลงทะเบีย
กระบวนวิ
กระบวนวิ

 

3. นาํ
ข้อมูลในรูปแบ
ลงทะเบียนเรี

การบั
ลาการลงทะเบี
ดังนัน้การสรุป
การสอนสําหร

ประ
ยนเรียน เนื่อง
วิชาที่ได้มีการ
วชิาท่ีนักศึกษ

าข้อมูลจากระ
บบตาราง Mic
ยน กระบวนวิ

บันทึกข้อมูลลง
บียนจะมีนักศึ
ปบันทึกข้อมลู
รับจัดสง่ให้กับ

สานงานงาน
งจากนักศึกษา
รบันทึกลงในฐ
ษาลงทะเบียนเ ี

ะบบการลงทะ
crosoft Exc
วิชาที่นักศึกษา

งในฐานข้อมลู
กษาต่างประเ
ลลงในฐานข้อม
บนักศึกษาที่ชํา

นบริการการศึ
าที่ทําการลงท
ฐานข้อมูลการ
รียน เพื่อป้อง

ะเบียนระดับป
el ประกอบด
าลงทะเบียนเรี

ล ผู้ปฏิบตัิงาน
เทศเข้ามาทําก
มูลและสรุปยอ
าระเงินไดอ้ย่า

ศึกษา เก่ียวก
ทะเบียนเรียนบ
รบริการสื่อกา
งกันไม่ให้มีการ

ปริญญาตรี สา
ด้วย รายชื่อนั
รยีน จํานวนห

จะตอ้งจัดทาํเ
การลงทะเบียน
อดจะทําให้ผู้ป
างรวดเร็ว ครบ

กับนักศึกษา
บางส่วนจะมีก
รสอนเรียบร้อ
รส่งสื่อการเรีย

ขาวิทยบริการ
นักศึกษา รหัส
หน่วยกิต วันที่

เป็นประจําสมํ
นเรียนในระบบ
ปฏิบัตสิามารถ
บถ้วน และทัน

ที่มีการเปลี่ย
การเปลี่ยนแป
อยแล้วน้ัน จะ
ยนการสอนผิด

 

รฯ ต่างประเท
นักศึกษา ศูน
นักศึกษาชําร

ม่ําเสมอทุกวัน 
บทั้งกลางวันแ
ถดําเนินการจัด
นเวลา  

ยนแปลงกระ
ลงการลงทะเ
ะต้องเปล่ียนแ
ด 

ทศมาบันทึก
ย์สอบ วันที่
ะเงิน  

 

เนื่องจาก
และ
ดเตรียมสือ่

ะบวนวิชาที่
เบียน ดังนั้น
แปลงไปตาม



  
เพื่อจัดหา

การบรร
ประกอบ
รายมือชือ่

 

4. สร
า/จัดซื้อตําราแ

5. จัด
ยาย สําหรับ
ด้วยรายละเอี
อและระบุวันที

รุปยอดจํานวน
และสือ่การเรี

ดทําแบบฟอร์
บจัดเตรียมตํา
อียดนักศึกษา 
ที่ เป็นหลักฐาน

นกระบวนวิชา
ยนการสอน 

มใบส่งตํารา ซี
ารา และจัดส
รายละเอียดสื
นว่าได้รับสื่อก

า และจํานวนน

ซดีี/ดีวีดีและใ
ส่งให้กับนักศึ
สื่อการเรียนกา
การเรียนการส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่ลงท

บตอบรับ และ
ศึกษาทางไป
ารสอนและแบ
สอนครบถ้วน

 

ทะเบียนเรียนใ

 

ะแบบฟอร์มสํ
รษณีย์ต่อไป
บบฟอร์มตอบ

ในแต่ละกระบ

สําหรับจัดซีดี/
 ซึ่งแบบฟอร

บรับสําหรับให้

บวนวิชา 

/ดีวีดีบรรทุก
ร์มดังกล่าว
้นักศึกษาลง



                                                                
6. การจัดหาตําราและเอกสารประกอบการเรียน 

 
    

1. การจัดซื้อตําราจากศูนย์ตํารามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาจะกําหนดรายละเอียดตําราท่ีใช้ประกอบการ
เรียนสําหรับนักศึกษามาในแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดตําราและสื่อการเรียนการสอน ดังน้ี รหัสวิชา 7 หลัก รหัส
วิชา 5 หลัก รายชื่อตํารา รายชื่อคณาจารย์ผู้แต่ง รหัสพิมพ์ ประเภทตํารา T คือ Text, S คือ Sheet และ Hand 
book  

  สรุปยอดจํานวนตําราที่จะต้องจัดซื้อจากสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง และจัดซื้อเป็น
ประจําทุกวัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านตําราสําหรับจัดส่งให้กับนักศึกษาที่ชําระเงิน เพ่ือความรวดเร็ว 
และทันเวลา โดยศูนย์ตํารามหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นสถานที่จําหน่ายตําราของมหาวิทยาลัยรามคําแหงให้กับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงทั่วไปประเทศและบุคคลทั่วไป ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ตึกสํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ข้ันตอนการจัดหาและจัดซื้อตําราจากศูนย์ตํารามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

1. สรุปยอดจํานวนตําราที่จะต้องจัดซื้อจากกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงเบียนเรียนในแต่ละวัน 
2. สรุปรายละเอียดกระบวนวิชาท่ีจะตอ้งจัดซื้อ ได้แก่ รหัสวิชา 7 หลัก รหัสวิชา 5 หลัก รายชื่อ

ตํารา รายชื่อคณาจารย์ผู้แต่ง รหัสพิมพ์ ประเภทตํารา T คือ Text, S คือ Sheet และ 
Hand book เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยงาน เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของตําราท่ีจะจัดซื้อ 

3. ประสานงานงานธุรการ หน่ายการเงิน เพ่ือเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตํารา โดยประมาณการ
ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ  

4. จัดซื้อตําราท่ีศูนย์ตํารามหาวิทยาลัยรามคําแหง  
5. นําใบเสร็จรับเงินที่ได้จากเค้าเตอร์แคชเชียร์ไปออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยและส่ง

มอบใหกั้บงานธุรการ โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทําการ  

  

 

 



 

ต

 

ตัวอย่าง ใบเส

ตัวอย่าง ใบ

สร็จรับเงินที่ได้

บเสร็จรับเงินม

ด้จากเคาเตอร์

มหาวิทยาลัยร

แคชเชียร์ 

รามคําแหง เพื่

 

พือส่งมอบงานธธุรกิจเพื่อทําเรื

 

รือ่งเบิกตอ่ไป 



 

งานฯ ติด
ศูนย์เอกส

ผู้สอน/ อ
ประกอบ
อาจารย์ผู้
เก่าคณะบ

ของคณะ
จะต้องจัด
รัฐศาสตร
สอนต่างป

2. กา

ปัจจุบ
ดต่อประสานง
สารคณะรัฐศา

การป
สรุปจ

อาจารย์ผู้รับผิ
บการเรียนตา
ผู้รับผิดชอบกร
บริหารธุรกิจ  

 
การป
กระบ

ะรัฐศาสตร์ สา
ดพิมพ์แบบฟ
ร์จะประสานง
ประเทศจัดทาํ

 

ารจัดซื้อเอกส

บันศูนย์เอกส
งานเพ่ือจัดซื้อ
าสตร์ 

ประสานงานศู
จํานวนเอกสา
ผิดชอบกระบว
มจํานวนที่นัก
ระบวนวิชาไดร้

ประสานงานศู
บวนวิชาของค
ามารถจัดซื้อไ
ฟอร์มตามท่ีศูน
งานค่าเอกสาร
าสําเนาดังกล่า

ารประกอบกา

สารของคณะที
เอกสารประก

นย์เอกสารคณ
ารประกอบกา
วนวิชาแจ้ง แล
กศึกษาลงทะ
รวบรวมเอกส

นย์เอกสารคณ
คณะรัฐศาสตร
ได้ที่ศูนย์เอกส
นย์เอกสาร ค
รประกอบการ
าวเพื่อเป็นหลกั

ารเรียนจากศูน

ที่อาจารย์ผู้สอ
กอบการเรียน

ณะบริหารธุรกิ
ารเรียนและรา
ละประสานงา
ะเบียนเรียน ซึ
สารประกอบกา

ณะรัฐศาสตร์
ร์ส่วนใหญ่จะก
สารคณะรัฐศา
ณะรัฐศาสตร์
รเรียนดังกล่า
กฐานสําหรับป

นย์เอกสารขอ

อน/อาจารย์ผู้
หรือ Sheet 

กิจ  
ายชื่ออาจารย์
านศูนย์เอกสา
ซึ่งศูนย์เอกสา
ารเรียนไว้ที่ศูน

กําหนดให้นัก
าสตร์ ชั้น 1 ตึ
ร์กําหนดมาดั
วกับงานธุรกา
ประสานงานงา

องคณะต่างๆ

ผู้รับผิดชอบก
ได้แก่ ศูนย์เ

์เจ้าของเอกส
ารคณะบริหาร
ารดังกล่าวเป็
นย์เอกสารคณ

ศึกษาใช้เอกส
ตึกเก่าคณะรัฐ
ังตัวอย่าง โด
าร ในภายหลั
านธุรการต่อไ

ระบวนวิชาแ
อกสารคณะบ

ารตามท่ีอาจา
รธุรกิจเพื่อจัด

ปนศูนย์ที่อาจ
ณะบริหารธุรกิ

สารประกอบก
ฐศาสตร์ โดยผู
ยทางศูนย์เอ
ัง ท้ังนี้งานบริ
ป 

 

แจ้งให้สํานัก
บริหารธุรกิจ 

ารย์อาจารย์
ดซื้อเอกสาร
ารย์ผู้สอน/
จ ชั้น 2 ตึก

การบรรยาย
ผู้ปฏิบัติงาน
กสาร คณะ
ริการสื่อการ



เอกสารป

ประกอบ
ประกอบ

ผู้รับผิดชอ

  
ภายนอก 
ชื่อสํานักพ

แจ้ง เพ่ือส

 

 

 

3. กา

การจั
ประกอบการเรี

- จัด
การบรรยายที
การเรียนเพ่ือจ

 

4. กา
อบกระบวนวิช

กระบ
งานบริการสือ่
พิมพ์ เลขท่ี IS

เมื่อไ
สั่งตําราตามจํ

ารจัดทําสําเนา

จัดทําสําเนาเอ
รยีนให้กับสํานั

ทําเอกสารเพื
ที่จะจัดทําสําเ
จัดส่งให้กับนัก

ารจัดซื้อหนังส
ชาแจ้ง 

บวนวิชาท่ีอาจ
อการสอนดําเ
SBN   

ด้ข้อมูลครบถ้
จํานวนที่นักศกึ

าเอกสารประก

อกสารประกอ
นกังานฯ จัดทาํ

พื่อขอให้อาจ
เนา ลงลายมือ
กศึกษาระดับป

สือประกอบก

จารย์ผู้สอน/ผู้
เนินการประส

ถ้วยเรียบร้อยแ
กษาลงทะเบียน

กอบการเรียน

อบการเรียนสํ
าสําเนาสําหรับ

ารย์ผู้สอน/ผู้
อชื่อเป็นหลักฐ
ปริญญาตรี สา

การเรียนจากส

ผู้รับผิดชอบก
านงานเพื่อขอ

แล้ว ดําเนินกา
นเรียน   

น 

สําหรับกระบว
บจัดส่งให้กับน

้รับผิดชอบกร
ฐานการอนุญ
าขาวิทยบริกา

สํานักพิมพ์ภา

ระบวนวิชากํ
อทราบรายละ

ารติดต่อสํานัก

วนวิชาท่ีอาจา
นักศึกษาแทน

ระบวนวิชา/อ
าตให้สํานักงา
ารฯ ต่างประเท

ายนอกตามท่ีอ

าหนดให้จัดซื้
เอยีดของตําร

กพิมพ์ตามราย

ารย์ผู้สอนได้ม
ตํารา มีข้ันตอ

อาจารย์เจ้าข
านฯ จัดทําสํา
ทศได้ ดังน้ี 

 

อาจารย์ผู้สอน

ซื้อหนังสือจาก
รา ดังนี้ ชื่อตําร

ยละเอียดที่อา

มอบต้นฉบับ
อนดังน้ี 

ของเอกสาร
เนาเอกสาร

น/ อาจารย์

กสํานักพิมพ์
รา ชื่อผู้แต่ง 

จารย์ผู้สอน



                                                                
7. การจัดส่งสือ่การเรียนการสอนใหก้ับนกัศกึษา และการบริการนกัศกึษา 

 
 

การจัดส่งตําราและสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียน
และชําระเงินเรียบร้อยแล้ว งานบริการส่ือการสอนต่างประเทศจะต้องประสานงานกับงานบริการการศึกษาเพ่ือขอ
ทราบรายช่ือนักศึกษา และที่อยู่สําหรับจัดส่งสื่อการเรียนการสอนให้นักศึกษา โดยงานบริการการศึกษาจะ
ดําเนินการตรวจสอบการยืนยันที่อยู่สําหรบัจัดส่งสื่อการเรียนการสอนกับนักศึกษาและแจ้งที่อยู่ที่ถูกต้องให้ทราบ  

งานบริการส่ือการสอนต่างประเทศมีหน้าที่จัดหาตําราและสื่อการสอนของแต่ละกระบวนวิชา
ตามท่ีคณะกําหนด รวบรวมและจัดส่งให้นักศึกษารายบุคคลในต่างประเทศ รายละเอียดสิ่งที่งานบริการสื่อการ
สอนต่างประเทศจะต้องรวบรวม ประกอบด้วย ดังน้ี 

รายละเอียดสิ่งที่จัดส่งให้นักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย 
1. ซีดีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
2. คู่มือนักศึกษาใหม่ 
3. คู่มือการสืบค้นสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง 
4. คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
5. ตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
6. ดีวีดี/ซีดี บันทึกการบรรยาย 
7. Course Syllabus และรายละเอียดเพ่ิมเติม แสดงรายละเอียดสําหรับกระบวนวิชาที่

กําหนดให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ถ้ามี 
8. แบบฟอร์มใบส่งตํารา ซีดี/ดีวีดีและใบตอบรับ  
9. แบบฟอร์มสําหรับจัดซีดี/ดีวีดีบันทึกการบรรยาย  
 
รายละเอียดสิ่งที่จัดส่งให้นักศึกษาเก่า ประกอบด้วย 
1. ตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2. ดีวีดี/ซีดี บันทึกการบรรยาย 
3. Course Syllabus และรายละเอียดเพ่ิมเติม แสดงรายละเอียดสําหรับกระบวนวิชาที่

กําหนดให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ถ้ามี 
4. แบบฟอร์มใบส่งตํารา ซีดี/ดีวีดีและใบตอบรับ  
5. แบบฟอร์มสําหรับจัดซีดี/ดีวีดีบันทึกการบรรยาย  
 
 
 
 



ลงทะเบยี
ตํารา T คื
การตรวจ

วันที่เป็นห

นักศึกษา
ข้อมลูราย
ถูกตอ้งตา

1 ชุด เข้า
การจัดส่ง

- แบ
ยนเรียนเป็นลํา
คือ Text, S คื
จสอบสื่อการเรี

ในส่ว
หลักฐานว่าได้

- แบ
 จํานวนแผ่น 
ยละเอียดจําน
ามจํานวน 

- จัดท
าแฟ้มข้อมลูกา
งต่อไป 

บฟอร์มใบนําส
าดับที่ในฐานข้
คือ Sheet และ
รียนการสอนก

วนท้ายของใบ
้รับตําราครบถ

บฟอร์มสาํหรั
แบบฟอร์มนีใ้
วนแผ่น และแ

ทําสําเนาแบบ
ารจัดสง่ตําราน

ส่งตํารา ซดีี/ดี
ข้อมูล รายช่ือน
ะ Hand boo
ก่อนจดัส่ง พร้

นําส่งตํารา ซดีี
ถ้วนเรียบร้อย

ับจัดซดีี/ดวีีดี
ใชส้ําหรับเจ้าห
แสดงให้นักศึก

บฟอร์มใบนําส่
นักศึกษาระดบั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดีวดีี เป็นเอกส
นักศึกษา รหัส
ok จํานวนตําร
้อมลงวันที่เปน็

ดี/ดีวดีี เป็นแบ
แล้ว 

เป็นเอกสารแ
หน้าที่ที่ปฏิบตัิ
กษาทราบเพื่อใ

ส่งตํารา ซดี/ีดีวี
บปรญิญาตรี ส

 

สารแสดงรายล
สนักศึกษา ศูน
ราท่ีจดัส่ง จําน
นหลักฐาน 

บบฟอร์มตอบ

แสดงรายละเอี
ติงานจัดเตรียม
ให้นักศึกษาต

วดี ีที่กรอกรา
สาขาวิทยบริก

 

ละเอียดดังตอ่ไ
นย์สอบ รายละ
นวนซีดทีี่จัดส่ง

บรับสําหรับนัก

อียดซดีี/ดีวีดีบั
มซดีี/ดีวีดีบนัทึ
รวจสอบว่าซีดี

ยละเอียดต่าง
การฯ ต่างประ

ไปนี้ ลําดับท่ีน
ะเอียดตํารา ป
ง ลงชือ่เจ้าหน้

กศึกษาลงลาย

บนัทึกการบรร
ทึกการบรรยา
ดี/ดีวีดท่ีีไดร้ับ

งๆ ครบถ้วนแล
ะเทศ เพื่อเปน็

นักศึกษา
ประเภท
นา้ที่ที่ทํา

มือชือ่และ

รยายสําหรับ
ยเพ่ือลง
ว่าครบถ้วน

ลว้อย่างละ 
นหลักฐาน



1. บ

 
2. บ

ใ
ส

 
3. บ
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8. การจัดทํารายงานเกี่ยวกบัการบรกิารสือ่การเรียนการสอน 

 
    

  งานบริการสื่อการสอนต่างประเทศ มีหน้าท่ีรับผิดชอบดา้นบริการสื่อการสอนนักศึกษาสาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรตติ่างประเทศ ตรวจสอบขอ้มูลเพ่ือจัดเตรียมและจัดหาตํารา สื่อการสอนของแต่ละกระบวน
วิชาตามที่คณะกําหนด รวบรวมและจัดส่งให้นักศึกษารายบุคคลในประเทศและต่างประเทศ เมือ่ดําเนินการจัดส่ง
ให้นักศึกษาเรยีบร้อยแล้ว จัดทํารายงานสรุปการดําเนินการแต่ละภาคการศึกษา ดังน้ี 

1. ขอรายงานการจัดส่งสือ่การเรยีนการสอนสําหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตร ี 
2. ขอรายงานการจัดส่งสือ่การเรยีนการสอน สาํหรับนักศึกษาเก่า ระดับปรญิญาตรี  
3. ขอรายงานจํานวนตําราคงเหลือ จากการจัดส่งสื่อการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  
4. ขอรายงานจํานวนซีดี/ดีวีดีบันทึก จากการบรรยายคงเหลือการจัดส่งสือ่การเรียนการสอน 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

การจัดทํารายงานจัดส่งสื่อการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเก่าระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ เป็นการรายงานผลการดําเนินงานตามปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ตามที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและชําระเงิน จํานวนนักศึกษาที่
งานบริการส่ือการสอนต่างประเทศได้จัดส่งสื่อการเรียนการสอนไปให้ครบถ้วน เรียบร้อยแล้วแยกตามหลักสูตร 
และ รายงานจํานวนนักศึกษาที่ได้รับสื่อการเรียนการสอนยังไม่ครบ เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการ เช่น  

1. มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา ACC2134 จํานวน 2 รายที่ยังไม่ได้รับสื่อบันทึก
การบรรยายบทท่ี ๑๒ (บทสุดท้าย) เน่ืองจากอยู่ในข้ันตอนการประสานงานการบันทึกสื่อ
สรุปคําบรรยาย เป็นต้น 

2. มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา ACC1101 จํานวน 2 ราย ที่ยังไม่ได้รับตํารา 
เน่ืองจากตํารากระบวนวิชาดังกล่าวหมด ไม่มีวางขายที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
รามคําแหง และขณะอยู่ในข้ันตอนการขอความอนุเคราะห์ถ่ายสําเนาตําราประกอบคํา
บรรยาย โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของตํารา และจะแล้วเสร็จในวันท่ี 30 มิถุนายน 2557  

3. มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา ACC1101 จํานวน 2 ราย ที่ยังไม่ได้รับตํารา 
เน่ืองจากระบวนวิชาดังกล่าวอยู่ในระหว่างการผลิต งานบริการสื่อการสอนต่างประเทศจึง
ได้จัดส่งอีเมล์เอกสารประกอบการเรียนของคณะ (Sheet) และ link ของ e-book 
กระบวนวิชา ACC1102 ให้กับนักศึกษาเพ่ืออ่านประกอบการเรียนในเบื้องต้นก่อน 
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