
1. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัตงิานที่ใช้ยดึถือปฏิบัตเิป็นมาตรฐานงานการศึกษา 

1.1 การบริหารจัดการด้านเรียนการสอน 

   1) การจดัท าปฏิทินการศกึษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการในปฏิทินการศกึษา 

(เทียบกบัปฏิทินการศกึษาของมหาวิทยาลยัมหดิลที่สง่มายงัคณะฯ) 

สง่ให้ทกุฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบหรือเพิ่มเติมก าหนดกิจกรรม
ของฝ่ายงานผา่นทาง e-mail 

เสนอ หวัหน้างานการศกึษา / หวัหน้าส านกังานบริหารการศกึษา /
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศกึษา  ตรวจสอบความถกูต้องของ

ปฏิทินการศกึษา 

เสนอคณบดีลงนามปฏิทินการศกึษาฉบบัสมบรูณ์    

ประกาศแจ้งปฏิทินการศกึษาให้คณาจารย์ นกัศกึษา ผู้ เก่ียวข้อง 
ผา่น Web Site ของคณะฯ และน าเข้าระบบ MyCourses 

https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?page_id=8080  และ
ทาง e-mail   

น าข้อมลูลงข้อมลูในปฏิทินของคณะฯ Google Calendar 

https://www.ict.mahidol.ac.th/en/?page_id=1592 

https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?page_id=8080
https://www.ict.mahidol.ac.th/en/?page_id=1592


   2) การก าหนดภาระงานสอน (Workload)   
   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

จดัท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างานด าเนินการด้านภาระงานสอน  
(Workload) เสนอคณบดีลงนาม 

ก าหนดรายวชิาสอน (Workload) ของอาจารย์ผู้สอน 
(โดยการส ารวจความถนดัรายวชิาสอนผา่น  Google Forms) 

 

สรุปข้อมลูรายวชิาสอนจากแบบส ารวจและจดัลงตามโครงสร้าง
รายวชิาสอนแตล่ะชัน้ปี (Excel File) 

เสนอ หวัหน้างานการศกึษา / หวัหน้าส านกังานบริหาร
การศกึษา /รองคณบดีฝ่ายบริหารการศกึษา  ตรวจสอบความถกู

ต้องของร่าง Workload การสอนของอาจารย์ 
 

เสนอคณะท างานด าเนินการด้านภาระงานสอน (Workload) 
พิจารณาความเหมาะสมของ Workload การสอนของอาจารย์ 

 

เสนอคณบดีพิจารณาความเหมาะสมของ Workload การสอน
ของอาจารย์ 

 

แจ้ง Workload การสอนให้อาจารย์ทราบเพือ่อาจารย์เตรียม
ความพร้อมการสอนทาง e-mail 

 



3) การจดัท าตารางสอน 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท าบนัทกึข้อความเชิญสอนอาจารย์ภายนอกคณะฯ 

เสนอคณบดีลงนาม และสง่ไปยงัคณะที่อาจารย์สงักดั 

 รอหนงัสอืตอบรับจากคณะที่ประสานขอความอนเุคราะห์อาจารย์
สอนแจ้งรายช่ืออาจารย์ผู้สอน วนั และเวลาสอน (อาจสอบถามจาก

อาจารย์โดยตรงเร่ืองวนัและเวลาสอน 

ก าหนดวนั เวลาสอน ตาม Workload ที่ก าหนด ส าหรับอาจารย์
ไทย (Excel File) 

ส าหรับรายวชิาภาษาองักฤษประสานหวัหน้าอาจารย์รายวชิา
ภาษาองักฤษเพื่อก าหนดวนัเวลาสอนของอาจารย์หลงัตาราง

อาจารย์ไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

เสนอ หวัหน้างานการศกึษา / หวัหน้าส านกังานบริหารการศกึษา  
ตรวจสอบความถกูต้องร่างตารางสอนของอาจารย์ 

 

เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารการศกึษา ลงนามในตารางสอน
ฉบบัสมบรูณ์ 

แจ้งตารางสอนฉบบัลงนามให้อาจารย์ผู้สอน และผู้ เก่ียวข้องทราบ
ทาง e-mail 

 

ประกาศแจ้งตารางสอนให้นกัศกึษาทางระบบ MyCourses 

https://mycourses.ict.mahidol.ac.th/login/index.php 

https://mycourses.ict.mahidol.ac.th/login/index.php


  4) การเตรียมข้อมลูอาจารย์ผู้สอน และข้อมลูนกัศกึษา เข้าระบบ 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

น าช้อมลูนกัศกึษา เข้าระบบ  Attendance 

https://academic.ict.mahidol.ac.th/ictweb/attendance/

Attendance.asp 

ส าหรับรายวชิาที่อาจารย์ไทยสอน และสง่ข้อมลูให้อาจารย์ผู้สอน
ทาง E-Mail 

น าข้อมลูนกัศกึษาในระบบ  Attendance  มาท า Attendance 

Sheet ในแตล่ะรายวชิา และแตล่ะ Section  

(ข้อมลู Attendance Sheet จะท า 2 รอบ คือก่อนเปิดเรียน และ 
หลงัเปิดเรียนสปัดาห์ที่ 3 (หลงัก าหนด add / drop ของนกัศกึษา) 

น าข้อมลูจากตารางสอนเข้าระบบ TCP 

https://academic.ict.mahidol.ac.th/admin/TCP/Default.aspx 

เพื่อบริหารจดัการเร่ืองวนั เวลาสอน  ห้องสอน และ 

ระบบการ Sign in & Sign Out เข้าสอนตามตารางสอนของ
อาจารย์และผู้ช่วยภาคปฏิบตัิ 

สง่รายช่ือนกัศกึษาที่ลงในเบียนเรียนในแตล่ะรายวชิา 
(Attendance Sheet) ให้กบัอาจารย์ผู้สอนทาง E-Mail  

Create Teaching Calendar ของรายวิชาโดยท าเป็นชัน้ปี 

 (เป็นข้อมลูที ่Link มาจากระบบตารางสอน) 



 5) การจดัตารางการสอนชดเชย และการเล่ือนการสอน ( Make up – Cancel Class) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ประสานงานกบัอาจารย์ผู้สอนเพือ่ก าหนดวนัสอนชดเชย (Make-up)   

กรณีวนัหยดุดราชการ หรือวนัหยดุของมหาวิทยาลยั หรือของคณะฯ 

กรณีอาจารย์ขอเลือ่นสอนกรณีตดิภารกิจในวนัท่ีมีสอน อาจารย์ต้องสง่
แบบฟอร็มขอเลือ่นวนัสอน เสนอคณบดีพิจารณาอนมุตั ิ

(Cancellation, Make Up or Extra Class Request Form) 

ตรวจสอบวนัวา่งของนกัศกึษาตามตารางสอนตามชัน้ปี และเสนอ
ข้อมลูกบัอาจารย์เพื่อก าหนดวนัและเวลา Make Up การสอน 

สง่ข้อมลูวนั Make Up โดยคดัลอกข้อมลูที่ประกาศบนระบบ 
MyCourses ยืนยนักบัอาจารย์ผู้สอนอีกครัง้ ทาง E-Mail 

น าข้อมลูวนั Make Up เข้าระบบ TCP เพื่อบริหารจดัการเร่ืองวนั 
เวลาสอน  ห้องสอน และระบบการ Sign in & Sign Out เข้าสอน

ตามตารางสอนของอาจารย์และผู้ช่วยภาคปฏิบตัิ 
และน าเข้าระบบ MyCourses เพื่อแจ้งข้อมลูนกัศกึษา 

 

ประสานผู้ เก่ียวข้องทราบและเตรียมความความพร้อมเร่ืองห้องเรียน 
อปุกรณ์การสอน เพื่อสบบัสนนุงานการเรียนการสอน ทาง e-mail 



6) การจดัการเรียนการสอนตามปฏิทินการศกึษา 

 

                  

จดัท าขออนมุตัิด าเนินการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา 

ประชมุเตรียมความพร้อมกบัฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม
เช่นงานสารสนเทศและระบบ ดเูร่ืองระบบที่เก่ียวกบัการเรียนการสอน  
งานวศิวกรฯ ดเูร่ืองความพร้อมของสถานท่ี ห้องเรียน ระบบและอปุกรณ์

ในห้องเรียน 

ประสานแจ้งขอมลูเร่ืองตารางเรียน ปฏิทินการศกึษา ในแตล่ะภาค
การศกึษาของปีการศกึษาให้กบัผู้ เก่ียวข้องที่ชว่ยสบบัสนนุงานด้านการ

เรียนการสอนทราบทาง e-mail 

ติดตาม ดแูล ให้ความชว่ยเหลอือาจารย์ผู้สอน นกัศกึษา หรือ
ผู้ รับบริการท่ีมาใช้บริการ 


