คูมือการใหบริการ : ระบบการติดตามคํารองนักศึกษา ดวยตนเองผานระบบออนไลน
หนวยงานทีใ่ หบริการ : สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สามารถยื่นคํารองผานเจาหนาที่ หรือชองทางออนไลนไดทุกระบบ
2. ระบบสามารถใชงานและทํางานรวมกันในแบบเรียลไทม สามารถดูและแกไขรวมกันไดหลายคนใน
เวลาเดียวกัน มีหนาตางสนทนาบนหนาจอสําหรับการแกไขเอกสารและเปรดชีต
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ (ถามี)
1. ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559
2. คูมือนักศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชําระเงิน และอัตราคาปรับการ
ชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา พ.ศ.2558
3. คูมือกิจการนักศึกษา
4. ประกาศตางๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ/ชองทางการใหบริการ
1) ยื่นเอกสารแบบคํารองออนไลน
ผานชองทางตางๆ เชน Line , Facebook ,
E-mail หรือ QR Code ของระบบ

2) ยื่นดวยตนเอง ที่ สํานักงานสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล อาคาร 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการ
ระบบออนไลน : จันทร ถึง อาทิตย
(ไมเวนวันหยุดนักขัตฤกษหรือทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.00 – 24.00 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการ : 7 วันทําการ จันทร – อาทิตย
ที่
ผังกระบวนการ/กระบวนการ
รายละเอียดงาน
1.

2.

เขาสูระบบ

นศ. สามารถเขาสูร ะบบดวยการ
สแกน QR Code และ Admin
ดูแลระบบและสามารถแกไข
ขอมูลได

กรอกข้ อมูล

กรอกขอมูลสงเอกสารใบคํารอง
ไดในระบบ หรือ สงคํารองผาน
ทางช อ งทางอื่ น ๆ เช น FB ,
Line , E-mail , ของ walk in
มาที่สํานักงานสาขาฯ ไดโดยตรง

คัดแยกเอกสารคําร้ อง

3.

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

4.

ไม

ใช
5.

6.

7.

8.

9.

แบงหมวดประเภทเอกสาร
ใบคํารองตางๆ

เสนอ ผูเกี่ยวของลงนาม

เสนอ หน.หลักสูตร และ หน.สาขา
ลงนาม

สง จนท.งานสารบรรณคณะฯ
ดําเนินการ

ติดตามเอกสารคํารองนักศึกษา

A

ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารคํารองตางๆ อางอิง
ระเบียบ และขอบังคับ มหาลัยฯ
ถ า ผิ ด พลาดกลั บ ไปแก ไ ขใน
ระบบใหม และสงคืน นศ.
เสนออาจารยผสู อน / ที่ปรึกษา
แตละทานลงนาม
เสนอหัวหนาหลักสูตร และ
หัวหนาสาขา เพื่อลงนามใน
เอกสารคํารอง
จนท. การเงินและเบิกจายคา
สอนตรวจสอบความถูกตองกอน
สงกองคลัง
เจาหนาที่ตดิ ตามคํารอง
นักศึกษาวาดําเนินการถึง
ขั้นตอนไหน

ระยะเวลา
1 นาที

10 นาที

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่สาขา

เจาหนาที่สาขา

5 นาที

เจาหนาที่สาขา

5 นาที

เจาหนาที่สาขา

2 ชม.

อาจารยผูสอน
อาจารยที่ปรึกษา

2 ชม.

หัวหนาหลักสูตร
หัวหนาสาขา

3 วัน

จนท.การเงินและ
เบิกจายคาสอน
คณะฯ

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

A

10.

กรอกข้ อมูล

11.

12.

นักศึกษาตรวจสอบสถานะเอกสารคํา
รองของตนเอง

13.

สิ้นสุด

บันทึกเอกสารคํารอง โดยสแกน
เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส อัพโหลด
เขาระบบ ให นักศึกษาสามารถ
ดาวโหลดผานลิ้งค เพื่อติดตาม
เอกสารของตนเองได
นั ก ศึ ก ษาสามารถตรวจสอบ
สถานะเอกสารคํารองของตนเอง
ได

5 นาที

1 นาที

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1. คํารองตางๆ ถูกตองตามประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ สามารถ Download จากระบบออนไลน

เจาหนาที่สาขา

เจาหนาที่สาขา

หนวยงานผูออกเอกสาร
สวท.

https://reg.rmutsv.ac.th/reg/#/home/main

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1. ฟรี

รายละเอียดคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม(บาท/รอยละ)
ฟรี

ชองทางการรองเรียน แนะนําการใหบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน/แนะนําการใหบริการ
1. Social ตางๆ ในกลุมนักศึกษา
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1. แบบประเมินความพึงพอใจระบบติดตามคํารองของนศ. ดวยตนเอง ผานระบบออนไลน

รายละเอียดการกรอก (ถามี)
ภาคผนวก (ถามี)
ในการใช ง านระบบติ ด ตามคํ า ร อ งของนั ก ศึ ก ษา ผ า นระบบออนไลน เป น เครื่ อ งมื อ
ประสานงานกับนักศึกษา ซึ่งจะมีคําถามบอยครั้งที่นักศึกษาสอบถามทางเจาหนาที่เพื่อติดตามเอกสารคํารองที่
ไดยื่นเอกสารมา ขาพเจา ซึ่งเปนเจาหนาที่ประจําสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จึงออกแบบเครื่องมือติดตามความ
คืบหนาคํารองของนักศึกษาดวยตนเองผานระบบออนไลน และเปนการพัฒนาตนแบบในการติดตามเอกสาร
โดยใชเครื่องมือ Google Sheet ในการนํามาพัฒนาระบบ ทําเปน QR Code เพื่อเผยแพรบน Social ตางๆ
ใหกับนักศึกษา และชองทางกลุม ME+MT+MRE ซึ่งมีสมาชิก จํานวน 1,200 คน ประกอบดวย 3 หลักสูตร
ดั งนี้ หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าวิ ศวกรรมเครื่ อ งกล หลัก สูต รสาขาวิ ช าเทคโนโลยีเ ครื่ องกล หลั กสู ตรสาขาวิช า
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ และคณาจารยและบุคลากรประจําสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 28 ทาน
ขอดีของระบบ
1. เพิ่มชองทางการติดตอประสานงานและตรวจสอบความคืบหนาของเอกสารไดดวยตนเอง
ดวยระบบออนไลน เพื่อความสะดวกของนักศึกษา
2.จัดเก็บงานไดอยางปลอดภัย อุปกรณเก็บขอมูลแบบออนไลน และการบันทึกอัตโนมัติ ชวย
ใหองคกรหรือหนวยงาน ไมตองกังวลเรื่องฮารดไดรฟเสียหรือไฟดับเพราะขอมูลจะถูกเก็บไวในเซิรฟเวอรขนาด
ใหญ ของ Google
3. ตอบสนองนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัยฯ ในชวงสถานการณชวงโควิด 2019 ระบาด
ลดการเดินทาง ลดการสัมผัส
มีการเผยแพรชองทางใหกับนักศึกษา

1. นักศึกษา สแกน QR CODE ผานมือถือ

2. นักศึกษาสามารถสงเอกสารคํารองผานทางระบบออนไลน หรือชองทาง Social ตางๆ ไดดวยตนเอง
เพื่ออํานวยความสะดวกใหนักศึกษาและลดชองทางการตองมาติดตอที่สํานักงาน
3. วิธี การกรอกขอมู ล หรื อเข าติ ดตามคํารองของตนเอง วาอยูในกระบวนการไหน สามารถทําตาม
รายละเอียดดังภาพดังนี้

คลิกเลือกหลักสู ตรที่สังกัด

ชื่อ - สกุล ผูม้ าติดต่อ

ช่องทางติดต่อ
กรอกรายละเอียดเอกสารคําร้อง

ระยะเวลาดําเนิ นการ

ดาวโหลดแบบคําร้องฉบับสมบูรณ์
ตรวจสอบสถานะ มี 4 สถานะ

4. มีการติดตามความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามขั้นตอนตอไปนี้
นักศึกษาสามารถมาประเมินความพึงพอใจระบบติดตามคํารองของนักศึกษาดวยตนเองผาน
ออนไลน ผานลิ้งค https://forms.gle/sZriK7bUnwUrcmrR9 หรือ โดยสแกน QR Code

1. จะปรากฏหนาจอแบบประเมิน ดังภาพ

สามารถดู rang ความพึงพอใจ ดังภาพ

