Flowchart การจัดทําตารางการศึกษา รร.นอส.ยศ.ทอ.
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ขั้นตอนการจัดทําตารางการศึกษา
๑. ประสานหมวดวิชา
อํานวยการศึกษา ประสาน หน.หมวดวิชาทุกหมวดเพื่อขอแผนการจัดกิจกรรมในแตละหมวดวิชา ไดแก
การจัดลําดับการเรียนรายวิชา และการจัด บฝ.ตาง ๆ พรอมทั้งรายชื่อผูบรรยายและผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม
เพื่อนํามาจัดทํารางตารางสอนตลอดหลักสูตร โดยใหแตละหมวดวิชาตรวจสอบชื่อวิชาและจํานวนชั่วโมงเรียน
ใหถูกตองตามหลักสูตร
๒. จัดทํารางตารางการศึกษาตลอดหลักสูตร
เมื่อไดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละหมวดวิชาครบถวนแลว อํานวยการศึกษาจะจัดทํา
รางตารางสอนตลอดหลักสูตร ตามลําดับ ที่หมวดวิชาวางแผนไว พรอมทั้งตรวจสอบใหตรงตามหลักสูตร โดยมี
แนวทางการจัดดังนี้
๒.๑ สรา งตารางเปล า ตั้ งแตสั ป ดาห ที่ ๑ ถึง สัป ดาห สุด ท า ยของหลั ก สู ต ร โดยลงวั น ที่ให เรี ย บร อ ย
พรอมทั้งใสวันเปด/ปดการศึกษา และวันหยุดตาง ๆ พรอมทั้งวันเดินทางศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามปฏิทินการศึกษา
๒.๒ หลังจากพิธีเปดการศึกษา ใหจัดเวลาชี้แจงและแนะนํา นทน.ในเรื่องที่ควรทราบระหวางศึกษาที่
รร.นอส.ฯ ประกอบดวย การปฐมนิเทศโดย ผอ.รร.นอส.ฯ, การชี้แจงโดย กนท.ฯ, การชี้แจงโดย กกศ.ฯ, การชี้แจง
โดย กวผ.ฯ, การชี้แจงโดย ผธก.ฯ, การรับรองผูบรรยาย, อุป กรณการศึกษา และหมวดวิชาที่ ๑ – ๕ อยางละ
ไมเกิน ๑ ชม. กอนเริ่มการเรียนภาควิชาการ สําหรับเวลาแนะนําการใชงานระบบ e-Learning ของ รร.นอส.ฯ
และการใชงานห องสมุด ใหจัดอยางนอ ยวิชาละ ๑ ชม.ในสัป ดาหที่ ๑ หรือ ๒ นอกจากนั้ น ให จัดเวลาสํา หรั บ
กิจกรรม “พี่พบนอง”และกิจกรรมกลุมสัมพันธ ใหเสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาหแรก
๒.๓ ใสรายวิชาตามลําดับที่แตละหมวดวิชาใหไว โดยจัดลําดับกอนหลังตามความเหมาะสม และจัดตาม
นโยบายคือ รายวิชาหรือกิจกรรมแรกของหมวดวิชาที่ ๑, ๔, ๕ ใหจัดในสัปดาหที่ ๑ หรือ ๒ ตามความเหมาะสม
และใหเรียนหมวดวิชาที่ ๑ ตอเนื่องไปจนจบ สวนหมวดวิชาที่ ๔ และ ๕ จะสิ้นสุดกิจกรรมในชวงสัปดาหทายของ
หลักสูตร
๒.๔ ควรจัดเวลา นทน.พบอาจารยประจําสัมมนาครั้งแรก ไวในสัปดาหแรกหรือตนสัปดาหที่ ๒ แตการ
เลื อ กตํ า แหน งต า ง ๆ ในสั ม มนา ควรทํ า ในช ว งกลางหรือ ปลายสั ป ดาห ที่ ๒ เพื่ อ ให นทน.มี เวลาเพี ย งพอ
ในการทําความรูจักและศึกษานิสัยใจคอกันเพื่อสามารถเลือกตําแหนงหนาที่รบั ผิดชอบที่เหมาะสมได หลังจากนั้น
จึงจัดเวลาให นทน.เลือกตําแหนงของรุนในชวงปลายสัปดาหที่ ๒ หรือตนสัปดาหที่ ๓ ตามความเหมาะสมตอไป
๒.๕ เมื่ อ ใกล จ บการบรรยายวิช าในหมวดวิช าที่ ๑ แลว ให จั ด ให มี ก ารเรีย นการสอนหรือ กิ จ กรรม
ในหมวดวิชาที่ ๒ และ ๓ ตามความเหมาะสม (ปกติจะจัดหมวดวิชาที่ ๒ จนใกลจบแลวจึงตอดวยหมวดวิชาที่ ๓)
ทั้งนี้แลวแตแผนกิจกรรมที่ หน.หมวดวิชาที่ ๒ และ ๓ กําหนดไว
๒.๖ จัดเวลาฝกปฏิบัติ บฝ.ไวหลังการบรรยายวิชานั้น ๆ เพราะ นทน.จําเปนตองมีความรูพื้นฐานที่ได
จากการฟงบรรยายกอน และควรจัดใหมีเวลาการชี้แจง บฝ. กอนเวลาการฝกปฏิบัติอยางนอย ๒ วันทําการ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความประสงคของ หน.หมวดวิชา
๒.๗ การจั ด บฝ.ควรจัดอยางกระจาย โดยคํา นึงถึงความสะดวกในการปฏิบัติและการเตรียมการของ
นทน.ดวย เชน ไมควรจัดใหอยูในวันเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงวันติดกัน ไมควรจัดเกิน ๓ บฝ.ตอสัปดาห เปนตน
๒.๘ ควรจัดให มี “เวลา นทน.” ในทุ กสัป ดาห เพื่อให นทน.มีเวลาศึกษาคน ควาดวยตนเอง และยั ง
สามารถใชเปนชั่วโมงสับเปลี่ยนในกรณีที่ผูบรรยายไมสะดวกตามวันเวลาที่กําหนดไว
๒.๙ จัดเวลา...

-๒๒.๙ จัดเวลา “นทน.พบอาจารยประจําสัมมนา” เดือนละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๑ ชม. (สามารถปรับเปลี่ยนได
ตามความเหมาะสม)
๒.๑๐ จัดเวลาใหผูรับผิด ชอบชี้แจงการศึกษาดูงานทั้ งในประเทศและตา งประเทศ กอนการเดิน ทาง
๑ สัปดาห เพื่อให นทน.มีเวลาในการเตรียมตัว
๒.๑๑ ในกรณีวันหยุดยาว (ปใหม, สงกรานต) ใหจัดตารางเปน “นทน.ศึกษาคนควาดวยตนเอง” ในวัน
กอนวันหยุดยาว (ผบช.อาจมีนโยบายใหหยุดทั้งวัน หรือใหจัดกิจกรรมชวงเชาและปลอยชวงบาย)
๒.๑๒ ปรึกษา กนท.ฯ เพื่อจัดเวลาสําหรับกิจกรรมพิเศษในชวงเทศกาล เชน ทําบุญปใหม รดน้ําดําหัว
วันสงกรานต ทําบุญวันสําคัญทางศาสนา เปนตน
๒.๑๓ หากวันถัดจากวันเดินทางกลับจากศึกษาดูงานตางประเทศเปนวันราชการ ใหงดจัดการเรียนการ
สอน โดยจัดตารางเปน “นทน.ศึกษาคนควาดวยตนเอง” เพื่อให นทน.ไดพักเหนื่อยจากการเดินทาง และจัดการ
สิ่งของเครื่องใชใหเรียบรอยกอนกลับมาเรียนตามปกติ (อาจเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย ผบช.)
๒.๑๔ จัดเวลาบรรยายพิเศษในหัวขอตาง ๆ ตามนโยบายของผูบังคับบัญชา ไดแก
๒.๑๔.๑ “การพั ฒ นากองทัพ อากาศ” โดย ผบ.ทอ.หรือผูแ ทน ให จัด เวลาเตรียมตัว รับ รอง
๒ ชม. (๐๘๐๐ – ๑๐๐๐) และบรรยาย ๒ ชม. (๑๐๐๐ – ๑๒๐๐) ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความสะดวก
ของผูบังคับบัญชา
๒.๑๔.๒ หัวขอที่กําหนดไวในหลักสูตร
๒.๑๔.๓ หัวขอที่นาสนใจตามสถานการณปจจุบัน
๓. หมวดวิชาตรวจสอบความถูกตอง/เหมาะสมของรางตารางการศึกษาตลอดหลักสูตร
เมื่ออํานวยการศึกษาจัดทํารางตารางการศึกษาตลอดหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว ใหสงให หน.หมวดวิชา
และ หก.กกศ.ฯ รวมกันตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของรา งตารางการศึกษา (หากเปน ไปได ควรจัด
ประชุมรวมกันพิจารณาพรอม ๆ กัน) หากพบขอผิดพลาดหรือไมเหมาะสม ใหแจงอํานวยการศึกษาเพื่อปรับแก
ใหเหมาะสมตอไป
๔. เผยแพรรางตารางการศึกษาตลอดหลักสูตร
เมื่อรางตารางการศึกษาตลอดหลักสูตรไดรับความเห็นชอบจากผูเกี่ยวของแลว อํานวยการศึกษาจะนําไป
เผยแพรไฟลในหนาหลักของระบบ e-Learning รร.นอส.ฯ โฟลเดอร “รางตารางการศึกษาตลอดหลักสูตร นอส.
รุนที่ xx (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)”
๕. การติดตอเชิญผูบรรยาย
เมื่อไดรางตารางการศึกษาตลอดหลักสูตรแลว อํานวยการศึกษาจะดําเนินการติดตอเชิญผูบรรยาย ดังนี้
๕.๑ โทรศั พ ท ห าผู บ รรยายเพื่ อ เชิ ญ มาบรรยายตาม วั น /เวลาที่ กํ า หนดไวใ นร า งตารางการศึ ก ษา
โดยโทรเชิ ญ ตามลํ า ดั บ จากสั ป ดาห แ รกไปจนถึ ง สั ป ดาห สุ ด ท า ย และโทรเชิ ญ ล ว งหน า อย า งน อ ย ๑ เดื อ น
ก อนการบรรยาย (ในโทรศัพ ทข องอํา นวยการศึกษา <หมายเลขโทรศัพ ท ๐๙ ๘๘๓๕ ๒๗๓๕> มีหมายเลข
โทรศัพทของผูบรรยายที่เคยมาบรรยายบันทึกอยู)
๕.๒ เมื่ อผูบ รรยายตกลงใจรับ มาบรรยายในวันเวลาที่ กํา หนด อํา นวยการศึกษาจะสอบถามขอมู ล
เบื้องตนของผูบรรยาย ดังนี้
๕.๒.๑ ต อ งการหนั งสื อ เชิ ญ หรือ ไม หากต อ งการ จะให ส ง ไปที่ ใด ส งถึ ง ใคร ส ง ด ว ยวิ ธี ใ ด
(ไปรษณีย, e-mail, Line etc.) และใหขอขอมูลเพื่อการจัดสงและการติดตอผูบรรยายในภายหลังดวย
๕.๒.๒ ตองการรถยนตรับ-สงหรือไม หากตองการ จะใหไปรับใน วัน/เวลา/สถานที่ใด
๕.๒.๓ ขอตรวจสอบ...

-๓๕.๒.๓ ขอตรวจสอบคํานํา หนา นาม, ยศ, ชื่อ -สกุล และตํา แหนงผูบ รรยาย เพื่อ นํ าไปจัดทํา
หนังสือเชิญบรรยาย และขอที่อยูพรอมสังกัดของผูบรรยายเพื่อจัดทําใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร
๕.๒.๔ ขอใหผูบ รรยายสงประวัติและเอกสารพรอ มไฟลป ระกอบการบรรยายมาใหอํ า นวย
การศึกษาเพื่อลงในระบบ e-Learning รร.นอส.ฯ โดยขอใหผูบรรยายสงใหกอนการบรรยายอยางนอย ๑ สัปดาห
(ถามผูบรรยายดวยวา ตองการใหจัดทําเอกสารแจกจาย นทน.หรือไม)
๕.๓ หากผูบรรยายตกลงใจรับมาบรรยายแตไมสะดวกมาในวันเวลาที่กําหนด ใหสอบถามวา ผูบรรยาย
สะดวกมาในวันเวลาใดที่สามารถจัดเปลี่ยนได (ควรเปนในวันเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน และเปนไปตามลําดับวิชา
ในแผนกิจกรรมที่หมวดวิชากําหนดไว) โดยสามารถสับเปลี่ยนกับเวลา นทน., บฝ. ฯลฯ ไดตามความเหมาะสม
๕.๔ หากผูบรรยายไมรับ มาบรรยาย หรือไม สามารถจั ดวันเวลาที่ลงตัวได ใหปรึกษา หน.หมวดวิ ช า
เพื่อจัดหาผูบรรยายทดแทน
๖. ประสานผูบรรยายเพื่อยืนยัน วัน/เวลาบรรยาย
กอนจัดทําตารางการศึกษาฉบับจริง อํานวยการศึกษาจะติดตอขอคํายืนยันจากผูบรรยายตามรางตาราง
การศึกษาฯ เพื่อยืนยัน วัน/เวลาบรรยาย และ วัน/เวลา/สถานที่รบั ผูบรรยาย (หากไดรับการรองขอจากผูบรรยาย)
ตลอดจนติดตามประวัติ ผูบ รรยายและเอกสารประกอบการบรรยาย โดยจะจั ดทํ าตารางการศึกษาฉบั บ จริ ง
ของสัปดาหที่ ๑ และ ๒ กอนเปดการศึกษา จากนั้นจะทําคราวละสัปดาห (ยกเวนสัปดาหถัดไปมีวันหยุดยาว หรือ
เดิ นทางไปศึกษาดูงาน จึงจะทําควบ ๒ – ๓ สัป ดาห) โดยจัดทําลวงหนา ให เสร็จสิ้ นภายในวัน พุ ธของสั ปดาห
กอนหนา (อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) เหตุที่ไมจัดทําตารางการศึกษาฉบับจริงลวงหนา คราวละหลาย
สัป ดาหเนื่องมาจากอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของผูบรรยาย สถานการณ หรือนโยบาย ทํา ใหตองจัดทํ า ตาราง
การศึกษาฉบับแกไขได ซึ่งเปนการทํางานที่ซ้ําซอนโดยใชเหตุ
๗. จัดทําตารางการศึกษาประจําสัปดาห
เมื่ อ ได รั บ คํ า ยื น ยั น จากผู บ รรยายครบถ ว นแล ว อํ า นวยการศึ ก ษาจะจั ด พิ ม พ ต ารางการศึ ก ษา
ประจําสัปดาห โดยตรวจสอบความถูกตองในเบื้องตน ประกอบดวย สัปดาหที่ วันเดือนป รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวน
ชั่วโมงเรียนตอชั่วโมงทั้งหมด ชื่อผูบรรยาย หมายเลข นทน.แนะนํา ผูบ รรยาย รายชื่ออาจารยรับรองผูบรรยาย
ยศ/ตําแหนง หก.กกศ.ฯ และเดือนปที่จะลงนาม แลวจึงนําเรียน หก.กกศ.ฯ เพื่อตรวจสอบกอนลงนามตอไป
๘. หก.กกศ.ฯ ตรวจสอบความถูกตอง
เมื่อ หก.กกศ.ฯ ไดรับตารางการศึกษาประจําสัปดาหจากอํานวยการศึกษาแลว จะตรวจสอบความถูกตอง
อีกครั้งหนึ่งกอนลงนาม เพื่อใหนําไปประกาศใชตอไป
๙. หก.กกศ.ฯ ลงนาม
หก.กกศ.ฯ ลงนามในตารางการศึกษาประจําสัปดาห ถือเปนตารางการศึกษาที่พรอมประกาศใชอยางเปน
ทางการ
๑๐. เผยแพรตารางการศึกษาประจําสัปดาห
เมื่อ หก.กกศ.ฯ ลงนามเรียบรอยแลว อํานวยการศึกษาจะดําเนินการเผยแพรตารางการศึกษาประจํ า
สัปดาห ดังนี้
๑๐.๑ ให จนท.ทําสําเนา ๓ ชุด นําไปติดบอรดหนาหอง กกศ.ฯ หอง ผธก.ฯ และหนาหอง นกม.ฯ
๑๐.๒ ให จนท.นําสําเนาตารางการศึกษาประจํา สัป ดาหลงใน Line group ของ รร.นอส.ฯ ชื่อกลุ ม
“SAOC นอส” โดยใสไวในอัลบั้มชื่อ “ตารางสอน นอส.xx”
๑๐.๓ ให นกม.ฯ...

-๔๑๐.๓ ให นกม.ฯ นําไฟลตารางการศึกษาประจําสัปดาหขึ้นในเว็บไซต รร.นอส.ฯ และ TV ประชาสัมพันธ
หนาหอง ผธก.ฯ
๑๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางการศึกษาที่ประกาศใชแลว
การเปลี่ ย นแปลงตารางการศึ ก ษาประจํ า สั ป ดาห ที่ ป ระกาศใช แ ล ว อาจเนื่ อ งมาจากสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป นโยบายผูบังคับบัญชา หรือจากตัวผูบรรยาย ใหอํานวยการศึกษาพิจารณาดังนี้
๑๑.๑ หากกระทบกับผูบรรยาย ใหกลับไปดําเนินการแกไขตั้งแตขั้นตอนที่ ๖ ลงมาตามลําดับ
๑๑.๒ หากไมกระทบกับผูบรรยาย ใหกลับไปดําเนินการแกไขตั้งแตขั้นตอนที่ ๗ ลงมาตามลําดับ
๑๑.๓ การจัดลําดับความสําคัญของผูบรรยาย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตารางการศึกษา จะใหความสําคัญ
จากมากไปนอย ดังนี้
๑๑.๓.๑ ผูบรรยายภายนอก ทอ.
๑๑.๓.๒ ผูบรรยายภายใน ทอ. แตภายนอก รร.นอส.ฯ
๑๑.๓.๓ ผูบรรยายหรือควบคุมการปฏิบัติของ รร.นอส.ฯ

มาตรฐานงาน “การจัดตารางการศึกษา”
ลําดับ

Flowchart

รายละเอียดงาน

ประสานหมวดวิชา

๒
จัดทํารางตารางการศึกษา
ตลอดหลักสูตร
๓

หมวดวิชาตรวจสอบ
ความถูกตอง/เหมาะสม
Yes

๔

เผยแพรตารางการศึกษา
ตลอดหลักสูตร

๕
๖

ติดตอเชิญผูบรรยาย
2
ประสานผูบรรยายเพื่อ
ยืนยัน วัน/เวลาบรรยาย
11

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

เริ่มตน

Start
๑

เวลา
ดําเนินงาน

No

ประสาน หน.หมวดวิชาทุกหมวดเพื่อขอแผนการจัด
๑ วัน
กิจกรรม รายชื่อผูบรรยายและผูรับผิดชอบกิจกรรม
จัดทํารางตารางการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยจัด
๒ สัปดาห
ตามปฏิทินการศึกษาและตามลําดับวิชาและกิจกรรม
ที่หมวดวิชาวางแผนไว

อํานวย กอนเปดการศึกษา
การศึกษา อยางนอย ๑ เดือน
อํานวย
การศึกษา

หก.กกศ.ฯ และ หน.หมวดวิชาตรวจสอบรางตาราง ๑ สัปดาห
การศึกษาตลอดหลักสูตร หากพบขอบกพรองใหแจง
อํานวยการศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไข

หก.กกศ.ฯ
หน.หมวด
วิชา

เผยแพรรางตารางการศึกษาตลอดหลักสูตรที่ผาน
ความเห็นชอบแลวใน e-Learning รร.นอส.ฯ

๑ วัน

นกม.ฯ

ติดตอเชิญผูบรรยายทั้งหมดตามรางตารางการศึกษา
ตลอดหลักสูตร

๑ เดือน

อํานวย
การศึกษา

ประสานขอคํายืนยันจากผูบรรยาย เพื่อจัดทําตาราง
การศึกษาประจําสัปดาห

๒ วัน

อํานวย กอนออกตาราง
การศึกษา การศึกษาประจํา
สัปดาห อยาง
นอย ๕ วัน

ลําดับ

Flowchart

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

11
๗
๘
๙

จัดทําตารางการศึกษา
ประจําสัปดาห

จัดพิมพตารางการศึกษาประจําสัปดาหและ
ตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน

๑ วัน

อํานวย
การศึกษา

หก.กกศ.ฯ ตรวจสอบ No

ตรวจสอบความถูกตองของตารางการศึกษาประจํา
สัปดาหเปนครั้งสุดทาย

๑ วัน

หก.กกศ.ฯ

Yes

หก.กกศ.ฯ ลงนามในตารางการศึกษาประจําสัปดาห ๑ สัปดาห

หก.กกศ.ฯ
หน.หมวด
วิชา
นกม.ฯ

หก.กกศ.ฯ ลงนาม
๑๐

๑๑

เผยแพรตารางการศึกษา
ประจําสัปดาห
22 Yes มีการแกไขหรือไม
No
End

เผยแพรรา งตารางการศึกษาประจําสัปดาหที่ลงนาม
แลว ลงบอรด, Website, Line group และ TV
ประชาสัมพันธ

๑ วัน

หากมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเผยแพรตาราง
การศึกษาประจําสัปดาหไปแลว ใหกลับไปแกไข
ตั้งแตขั้นตอนที่ ๖ การประสานผูบรรยาย
สิ้นสุด

๑ วัน

อํานวย
การศึกษา
ออกตาราง
การศึกษากอน
เรียนอยางนอย
๑ สัปดาห

หมายเหตุ

