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ค าน า 

 คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็น
เอกสารแสดงเส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงาน โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบ
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับกระบวนการจัดตารางเรียน
ตารางสอนของงานหลักสูตรและแผนการเรียน กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องในการจัดตารางเรียนตารางสอนและเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน
ให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้เพราะงานจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ 
ความถูกต้อง รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 

ท้ายนี้  ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมา และ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษา ที่เป็นก าลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
 
 

นางสาวบัณฑิตา  สอนดี 
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

มีนาคม 2562 
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ส่วนที่ 1 
บริบทมหาวิทยาลัย 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขท่ี 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 โทรสาร 0–3532-
2076 ก่อตั ้งมาตั ้งแต่ร ัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่ห ัวพระราชทานทรัพย์ จ านวน 
30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลัง
พระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 - 3 แต่เพ่ิมวิชาครู 

พ.ศ. 2458  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการ
ผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมท่ีต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนัก

เพนียดแห่งเดียว 
 พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตร
ครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม 
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 
1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณหอพัก 
อู่ทองในปัจจุบัน 

 พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 – 2 - 2 ของกรมฝึกหัดครูรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
 พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2 ถนน

ปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา 

 พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 

 พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ                
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 
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 พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 
ปี  จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , 
ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม. 

 พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 

หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อม ๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า
สถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

 พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

 พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

 พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีผลบังคับ
ใช้ท าให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายในปี 2564 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

และภูมิปัญญาสากล 
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
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3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและ
หน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็น
เลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
การให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า 
เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการและพัฒนา

นักศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร ์

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร ์

ศูนย์สะเต็มศึกษา 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
มนุษศาสตร์ 

ภาควิชา 
สังคมศาสตร์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมลู 

งานวิทยวิชาการ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานบรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบรหิารระบบ
สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิง่แวดล้อม 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลป์จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร ์

ส านักงานคณบดี 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยว 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณบดี 

คณะครุศาสตร์ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กองกลาง 

ส านักงานอธิการบดี 

กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสด ุ

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานที่และซ่อมบ ารุง 

ศูนย์หนังสอื 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสมัพันธ์ 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

โครงการจัดต้ังศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลกัสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกจิศึกษา 

งานบรกิารและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรกึษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

งานสื่อสารองค์กร 

งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย ์

ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประวัติส านักงานอธิการบดี 

พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ระบุให้วิทยาลัยครู
เป็นส่วนราชการในกรมการฝึกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มาตรา 7 โดยก าหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่ง มีส่วนราชการ 2 ส่วน ประกอบด้วย 
ส านักงานอธิการบดี (แบ่งออกเป็น 4 แผนก ประกอบด้วย แผนกธุรการ แผนกแผนงานและประเมินผล แผนก
การเงิน แผนกพัสดุ)  

ต่อมาในปี  พ.ศ.  2527 มีการแก้ไขเ พ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยครู  ได้แก้ ไข
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งแบ่งส่วน
ราชการตามมาตรา 7 วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส่วนราชการ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี (อาจ
แบ่งออกเป็นฝ่ายหรือแผนก) คณะวิชา (อาจแบ่งเป็นภาควิชา) หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ (อาจแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนก) ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 นี้ ท าให้
แผนกต่าง ๆ ที่สังกัดส านักงานอธิการบดี  ได้ยกฐานะเป็น “ฝ่าย” ดังนั้น ส านักงานอธิการบดี จึงแบ่งออกเป็น 
5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคาสถานที่ และฝ่ายยานพาหนะ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัด
ครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ท าให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็น
ส่วนราชการ ในส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้วันที่ 25 ตุลาคม 
พ.ศ. 2538 ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฎ เพ่ือ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยส านักงาน
อธิการบดี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 11 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายพัสดุ 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่าย
สวัสดิการ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เพ่ือความเหมาะสม ส านักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 10 
ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่าย
สวัสดิการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบัน 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีส่วนอ านวยการและส านักงาน
เลขานุการในส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดีจึงให้มีส่วนอ านวยการในส านักงานอธิการบดี แบ่ง
ออกเป็น 11 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ ฝ่าย
อาคารสถานที่  

ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี เพ่ือรองรับการเป็นนิติบุคลภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2544 จึงได้มีการยุบหน่วยงานบางหน่วยงาน และจัดตั้งเป็น
หน่วยงานใหม่ขึ้น ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ (งานสารบรรณ งานประชุม งานกิจกรรมสภา งานเลขานุการ
ผู้บริหาร) ฝ่ายอาคารและสถานที่ (งานอาคารและศิลปกรรม งานวางผังและพัฒนาออกแบบ งานระบบ
สาธารณูปโภค  งานซ่อมบ ารุง งานรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานพัฒนาพ้ืนที่) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
(งานทรัพยากรบุคคล งานนิติกรรมและวินัย งานพัฒนาและบุคลากร งานสวัสดิการสิทธิประโยชน์) ฝ่ายการเงิน 



๗ 

 

 
 

(งานการเงินงานบัญชี) ฝ่ายทรัพย์สินและการจัดการรายได้ (งานฝ่ายทุนมูลนิธิ งานจัดการทรัพย์สินและ
องค์การจัดหารายได้) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัสดุ 

ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ ปี พ.ศ. 2548 มีการ
ก าหนดจัดตั้งส่วนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีส่วนราชการ 8 ส่วนราชการ 
ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการละเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปี พ.ศ. 2549 มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ในส่วน
ของส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายแลแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี  ตั้ งอยู่  ณ อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รหัสไปรษณีย์ 13000 โทรศัพท์ 0-3532-2076-9 ต่อ 1227 โทรสาร 0-3524-2708 

 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของของส านักงานอธิการบดี 

ปรัชญาของส านักงานอธิการบดี 
สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
วิสัยทัศน์ของส านักงานอธิการบดี 
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยภายในปี 2564 
พันธกิจของส านักงานอธิการบดี 
1) สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุน  

การด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2) สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณให้มี

ประสิทธิภาพสูงรองรับการพัฒนาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3) ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการและการบริการการศึกษา 
4) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและการบริการการศึกษา 
5) ส่งเสริมการน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
6) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



๘ 

 

 
 

แผนผังแสดงโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารของส านักงานอธิการบดี 

 

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ผู้อ านวยการกองกลาง 

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ก 

ส านักงานอธิการบดี 

งานบริหารงานบุคคล 

งานการเงินและบญัช ี

งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย ์

งานยานพาหนะ 

งานนิติการ 

งานสวัสดิการและหารายได ้

งานประชาสัมพันธ์ 

งานพัสด ุ

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 

งานแผนงานและงบประมาณ 

งานติดตามและประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานหลักสูตรและแผนการเรียน 

งานทะเบียนและประมวลผล 

งานกิจกรรมและกี า 

 

งานพัฒนานักศึกษา 

 

งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 

หมายเหตุ     จัดตั้งตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ ศ       ลงวันที่    กันยายน      หมวด   ขอ้   โดยใช้อัตราก าลังในงานตรวจสอบภายใน กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
    จัดตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธย ว่าด้วย การจัดต้ังและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ ศ       ลงวันที่    มกราคม      ใช้อัตราก าลงัในงานประสานงานจัดบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา ส านกังานอธิการบดี 
    จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง การจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่   มิถุนายน      ใช้อัตราก าลังในงานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี 
    จัดตั้งเพื่อด าเนินงานด้านการบริหารจัดการงานหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เป นไปตามระเบียบวา่ด้วย การบริหารการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ ศ       ใช้อัตราก าลังในงานสวัสดิการและหารายได้ กองกลาง 
ส านักงานอธกิารบด ี

งานกิจการคณะกรรมการ 

งานตรวจสอบภายใน 

งานประสานงานจดับัณฑิตศึกษา 



๙ 

 

 
 

ประวัติกองบริการการศึกษา 
พ.ศ.2518  ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.2518  วิทยาลัยครูเป็นส่วนราชการใน

กรมการฝึกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานอธิการและคณะวิชา  โดยส านักงาน
อธิการ แบ่งส่วนราชการออกเป็นแผนก  ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการในขณะนั้นมีฐานะเป็นแผนกเรียกว่า  “แผนก
ทะเบียนและวัดผล”  มีหัวหน้าหน่วยงานในต าแหน่ง  “หัวหน้าแผนกทะเบียนและวัดผล” มีภารกิจ  คือ  
รับผิดชอบ หลักสูตรและแผนการเรียน  การจัดการเรียนการสอน  งานทะเบียนและงานวัดผลนักศึกษา 
 พ.ศ.2527 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยครู โดยแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.
2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 มีสาระส าคัญ คือ 
 “มาตรา 7 วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส่วนราชการ ดังนี้ 

1) ส านักงานอธิการ 
2) คณะวิชา 
3) หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเพ่ือส่งเสริมวิชาการ ส านักงานอธิการบดี  อาจแบ่งเป็นฝ่าย

หรือแผนก คณะวิชา  อาจแบ่งเป็นภาควิชา 
ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2527  นี้  แผนกทะเบียนและวัดผลเข้า

สังกัดในหน่วยส่งเสริมวิชาการชื่อ   “ส านักงานส่งเสริมวิชาการ”  และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลง
วันที่  12  มีนาคม  2530  ได้แบ่งฝ่ายในส านักส่งเสริมวิชาการ  6  ฝ่ายดังนี้ 

1) ฝ่ายเลขานุการ 
2) ฝ่ายแผนงานและวัดผล 
3) ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4) ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน 
5) ฝ่ายหอสมุด 
6) ฝ่ายเอกสารต ารา 

มีหัวหน้าหน่วยงานเป็น  “หัวหน้าส านักส่งเสริมวิชาการ” ขึ้นตรงต่อรองอธิการฝ่ายวิชาการ 
 วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2535    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนาม  “สถาบันราชภัฏ”  เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ  “วิทยาลัยครู”  ท าให้ส านักส่งเสริมวิชาการมีฐานะเป็นส่วนราชการเพ่ือส่งเสริม
งานวิชาการของสถาบันราชภัฏในกรมการฝึกหัดครู  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ในต าแหน่ง  “ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ”  ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีการแบ่งส่วน
ราชการ  ดังนี้ 

1) ฝ่ายงานหลักสูตรและแผนการเรียน 
2) ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 
3) ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ 
4) ฝ่ายหอสมุด 

 

พ.ศ.2538  ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.2538  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่            
25  มกราคม  พ.ศ.2538 ท าให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นส่วนราชการ  ในส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และในปีเดียวกันนี้  วันที่  25 ตุลาคม  พ.ศ.2538  ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ได้ออกประกาศ  เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ  เพ่ือความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์



๑๐ 

 

 
 

และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  ท าให้ฝ่ายหอสมุดเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นส านัก
วิทยบริการ  ส านักส่งเสริมวิชาการมีฐานะเทียบเท่าคณะ  เป็นกลุ่มงานสนับสนุนกิจการสถาบันมีชื่อใหม่เป็น  
ส านักทะเบียนและประมวลผล  มีต าแหน่ง  หัวหน้าหน่วยงานในต าแหน่ง “ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและ
ประมวลผล”  ขึ้นตรงกับรองอธิการบดี  ฝ่ายวิชาการมีภารกิจคือ  รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน  
งานทะเบียนและประมวลผล  มีการปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วนราชการเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ 

1) ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน 
2) ฝ่ายทะเบียนและประวัตินักศึกษา 
3) ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
4) ฝ่ายเลขานุการ 

 

พ.ศ. 2542 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันราชภัฏ ท าให้ส านักทะเบียนและ
ประมวลผลเปลี่ยนเป็นส านักส่งเสริมวิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการ เป็น  3  ส่วน  ดังนี้ 

1) ฝ่ายเลขานุการ 
2) ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน 
3) ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
การด าเนินงานยังครอบคลุมภารกิจเช่นเดียวกับปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา ในต าแหน่ง “ผู้อ านวยการ

ส านักส่งเสริมวิชาการ” และข้ึนตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

 พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปรับเปลี่ยนสถานะจากสถาบันราชภัฏ เป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตาม  พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547   มีการปรับโครงสร้างการบริหารภายใน 
โดยส านักส่งเสริมวิชาการเปลี่ยนเป็นกองบริการการศึกษา สังกัดส านักงานอธิการบดี ภายใต้การดูแล
รับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในต าแหน่ง “ผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษา” ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

1) งานบริหารงานทั่วไป 
2) งานทะเบียนและประมวลผล 
3) งานหลักสูตรและแผนการเรียน 

 

 พ.ศ. 2555 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ท าให้   
กองบริการการศึกษา ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชา มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
 1)   งานบริหารงานทั่วไป 
 2)   งานทะเบียนและประมวลผล 
 3)   งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
 4)    งานประสารการจัดบัณฑิตศึกษา 
และมีงานสหกิจศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน กองบริการการศึกษาปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 1  
หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 035-241196  
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารงาน 
  กองบริการการศึกษา ยึดหลักปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน ประกอบกับได้มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการ
บริหารงานและนโยบายคุณภาพในการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหารงาน
และนโยบายคุณภาพดังกล่าว ซึ่งมีความสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย โดยที่บุคลากรของหน่วยงานได้มีส่วน
ร่วมในการก าหนดและแสดงความคิดเห็น และได้เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบ และได้มีการปรับปรุงพันธกิจของกองเพ่ือให้ครอบคลุมกับภารกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
จริง ประกอบกับการปรับเปลี่ยนนโยบายของมหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษาได้มีการทบทวน ปรับปรุง 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกองบริการการศึกษา ตลอดจนได้ก าหนดอัตลักษณ์ของกอง
บริการการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่ด าเนินการในปัจจุบัน 
  ปรัชญา 
    พัฒนาคน พัฒนางาน บริการที่ดี 
   ปณิธาน 
   มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนางาน และให้บริการทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน์ 
   บริหารจัดการเพื่อให้บริการการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่าย 

  พันธกิจ 
ประสานภารกิจการให้บริการการศึกษาด้านการรับสมัครและสอบคัดเลือก

นักศึกษาใหม่ ทะเบียนนักศึกษาและสถิตินักศึกษา วัดผลและประมวลผลการศึกษา รับรองคุณวุฒิ หลักสูตร
การศึกษา และแผนการศึกษา ตลอดจนงานประสานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและงานประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา 
  นโยบายการบริหารงานและนโยบายคุณภาพ 
      ถูกต้อง  รวดเร็ว  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
  อัตลักษณ์ของกองบริการการศึกษา 
      บริการการศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษาและตลอดไปเมื่อท่านต้องการ
ข้อมูลสภาพปัจจุบัน 

ปัจจุบันกองบริการการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จัดแบ่งงาน
ภายในออกเป็น  5  งาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ดังนี้      

 1)  งานบริหารทั่วไป 
   2)  งานทะเบียนและประมวลผล 
   3)  งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
   4)  งานบัณฑิตศึกษา 
   5)  ศูนย์สหกิจศึกษา 
 



๑๒ 

 

 
 

 โดยแต่ละงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารงานภายในกองบริการการศึกษาโดยสรุป    
ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้   

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองบริการการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงาน

อธิการบดี 

กองบริการ

การศึกษา  

งานบริหารทั่วไป งานหลักสูตรและแผนการ

เรียน 

งานทะเบียนและ

ประมวลผล 
งานบณัฑิตศึกษา ศูนย์สหกิจศกึษา 



๑๓ 

 

 
 

แผนผังโครงสร้างการแบ่งงานภายในกองบริการการศึกษา 

 ปัจจุบันกองบริการการศึกษา แบ่งโครงสร้างการก าหนดต าแหน่ง เป็น 5 งาน ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                 - หน่วยธุรการ                         - หนว่ยหลกัสูตรและแผนการเรียน                    - หนว่ยรับนกัศึกษา                                      - งานบริหารทัว่ไป                                        - งานบริหารทัว่ไป          
                - หนว่ยการเงินและพัสดุ            - หนว่ยตารางเรียนตารางสอน                         - หน่วยทะเบียนนกัศึกษา                                - งานมาตรฐานบัณฑิต              - งานจัดอบรม                 
                - หนว่ยประกันคุณภาพ             - หนว่ยเทียบโอนผลการเรียน                          - หน่วยประมวลผลการศึกษา            - ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ
               
             

กองบริการการศึกษา  

งานบริหารทั่วไป งานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและประมวลผล งานบัณฑิตศึกษา ศูนย์สหกิจศกึษา 

 

ส านักงานอธิการบดี 



๑๔ 

 

 
 

ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

กองบริการการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการด้านการศึกษา การให้บริการด้าน
วิชาการ  การรับสมัครคัดซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้ 

1) งานธุรการและสารบรรณของหน่วยงาน  รวมทั้งงานบริหารทั่วไป การจัดท าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

2) งานการเงินและงานพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจ้าง/การแทงจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
3) จัดท าแผนงาน โครงงานและงบประมาณของหน่วยงาน เช่น จัดท าแผนต่างๆ ของหน่วยงาน 

จัดท าโครงการและเสนอขอตั้งงบประมาณ 
4) ด าเนินการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ภายในหน่วยงาน รวมทั้งรวบรวมและรายงานข้อมูลด้านตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย เช่น ศึกษา
และรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมและจัดท าเอกสารเพ่ืองานประกัน
คุณภาพการศึกษา จัดท ารายงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน 

5) ด าเนินงานด้านการรับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  เช่น จัดท าข้อมูล
หลักสูตร จ านวนผู้สมัคร สถิติการรับสมัคร การประชาสัมพันธ์ การจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ ประสารงานด้านการจัดสอบ ท าข้อสอบ สถานที่สอบ และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

6) ระบบรับสมัครและสารสนเทศ  เช่น ก าหนดข้อมูลในระบบรับสมัคร บันทึกข้อมูลและ
ตรวจสอบการใช้งานระบบรับสมัคร การรายงานข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การประมวลผล
คะแนนสอบและการประกาศผลสอบ 

7) งานทะเบียนนักศึกษา เช่น รับรายงานตัวเป็นนักศึกษา  การออกรหัสนักศึกษา บันทึกข้อมูล
ประวัตินักศึกษา ปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล  ค าน าหน้าชื่อ ยศ ต าแหน่ง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วัน/เดือน/ปีเกิด 
คุณวุฒิการศึกษา และอ่ืนๆ ที่ก าหนดในระบบทะเบียนของนักศึกษา 

8) ตรวจสอบคุณวุฒิ เช่น การจัดท าหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิ การบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบ
คุณวุฒิ จัดเก็บหลักฐาน ตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

9) ด าเนินการจัดท าบัตรนักศึกษา เช่น จัดท าข้อมูลนักศึกษา ถ่ายรูปนักศึกษา และจัดท าบัตร
นักศึกษา/ประสานงานการท าบัตร รวมทั้งการจัดท าบัตรเข้าห้องสอบ 

10) งานด้านการให้บริการนักศึกษาและบุคคลภายนอก เช่น การให้บริการติดต่อสอบถาม แนะน า
ช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษา และที่เกี่ยวข้องกับงานในกองบริการการศึกษา จัดท าเอกสาร
ค าร้องเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ และเรื่องอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

11) จัดท าปฏิทินวิชาการส าหรับภาคปกติและภาคพิเศษหรือการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ประจ าการ(กศ.บป.)  จัดท าปฏิทินอนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา จัดท าปฏิทินการท างานของ
บุคลากรแต่ละสายงาน 

12) การลงทะเบียน/ยกเลิกวิชาเรียน เช่น การบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียน การบันทึกข้อมูล
แก้ไขการลงทะเบียน การบันทึกข้อมูลการยกเลิกรายวิชาเรียน การจัดท าสถิตินักศึกษาปัจจุบัน 
สถิตินักศึกษาที่ลงทะเบียนและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  



๑๕ 

 

 
 

13) ตรวจสอบและประมวลผลการเรียน เช่น บันทึกผลการเรียน  การตรวจสอบผลการเรียน การ
แก้ไขผลการเรียนตามที่ได้รับอนุญาต การปรับข้อมูลรายวิชา สัญลักษณ์ผลการเรียน การ
ประมวลผลการเรียน การคิดค่าระดับคะแนน เกรดเฉลี่ยสะสม 

14) ด าเนินการวัดผลการศึกษา เช่น การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร การตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษา/ครบหลักสูตร  จัดท ารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเสนอขออนุมัติผลการส าเร็จ
การศึกษา 

15) ออกหลักฐานรับรองการส าเร็จการศึกษา เช่น ใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย-
ภาษาอังกฤษ ใบรับรองคุณวุฒิ ใบปริญญาบัตร ใบแทนต่างๆ และหนังสือรับรองต่างๆ 

16) ประสานงานปริญญาบัตร เช่น จัดท ารายชื่อบัณฑิต เรียงใบปริญญาบัตร จัดแถวบัณฑิต 
ประสานงานข้อมูลบัณฑิต จ านวนบัณฑิตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

17) งานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาการ เช่น ศึกษา วิเคราะห์และประสานงานการเสนอหลักสูตร 
ตรวจสอบรูปแบบรายละเอียดของหลักสูตร ประสานงานการจัดส่งข้อมูลหลักสูตร ติดตาม
หลักสูตร จัดเก็บข้อมูลหลักสูตร รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาการ อาทิเช่น มคอ. 
ต่างๆ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอร่างพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา ครุยวิทยฐานนะฯ จัดท าฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมาย 

18) แผนการเรียน เช่น ประสานงานการจัดแผนการเรียน บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของแผนการเรียน ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลการจัดแผนการเรียน จัดท าข้อมูลเพื่อเผยแพร่ 

19) เทียบโอนและยกเว้นรายวิชา เช่น คัดกรองข้อมูลการโอน/ยกเว้นรายวิชา  ตรวจสอบข้อมูล
รายวิชา ผลการเรียน วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา จัดท าบัญชีและข้อมูลการขอโอน/ยกเว้น
รายวิชารายบุคคล เสนอข้อมูลเพ่ือขออนุมัติผลการเทียบโอน/ยกเว้น  ประกาศผลและแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลในระบบและจัดเก็บหลักฐานการเทียบโอน/ยกเว้น การช าระเงิน 

20) จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เช่น ประสานงานข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ข้อมูลห้องเรียน/
อาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอน จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ การสอบนอกตาราง 
การขอเปิดวิชาเรียน การบันทึกข้อมูลการจัดตาราง ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล จัดท าประกาศ
และเผยแพร่ข้อมูล ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลในกรณีท่ีเกิดปัญหา จัดเก็บหลักฐานแต่ละภาคเรียน 

21) ประสานงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เช่น ตรวจสอบแผนการเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ค านวณรายวิชาและจ านวนนักศึกษา ประสานงานจัดหาอาจารย์ผู้สอน 
จัดตารางสอน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน เปิดระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ปรับปรุง
แก้ไขข้อมูล และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

22) ให้บริการข้อมูลการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้ข้อมูลกับอาจารย์ผู้สอน คณบดี/รองวิชาการ
และบุคคลทั่วไป ข้อมูลการจัดห้องเรียน สถิตินักศึกษา รหัสสอบ จ านวนวิชา  ภาระงานสอน
ของอาจารย์ 

23) ประสานการจัดการเรียนการสอนศูนย์นอกที่ตั้ง เช่น ประสานงานด้านการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง สนับสนุนข้อมูลและประสานงาน
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งให้มีมาตรฐาน ความเพียงพอต่อการให้บริการ
นักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



๑๖ 

 

 
 

24) ประสานการจัดบัณฑิตศึกษา เช่น ประสานงานและสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ปฏิทินวิชาการและอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

25) จัดท าคู่มือนักศึกษา คู่มือการปฏิบัติงานของคณาจารย์ คู่มือการพัฒนาหลักสูตร คู่มือการ
จัดท าหลักสูตร 

26) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
เช่น การประชุมสภาวิชาการ การประชุมคณะกรรมการวิชาการ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การจัดตารางเรียนตารางสอน 
 
การจัดตารางเรียนตารางสอน 
 ตารางเรียนตารางสอน หมายถึง การระบุรายละเอียดของแต่ละรายวิชาเกี่ยวกับห้องเรียน วันเวลา 
ที่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน 
 การจัดตารางเรียนตารางสอน หมายถึง การจัดการกับข้อมูลห้องเรียน วัน เวลา และรายวิชาเรียน
ที่เปิดสอนแต่ละภาคเรียนให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ต่อการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนการสอนของทั้งอาจารย์และนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในแต่ละรายวิชา
ได้ดีที่สุด  
 การจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นงานที่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดเรียนในแต่ละ
ภาคเรียน และต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนทราบ โดยการจัดตารางเรียนตารางสอนนั้น จะมีขั้นตอนในการด าเนินทั้งหมด 7 ขั้นตอน โดย
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการรวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน 
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องประสานงานกับผู้ปฏิบัติเกี่ยวข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายชื่ออาจารย์ 
ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลแผนการเรียนของนักศึกษาและตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน เนื่องจากเป็นข้อมูลตั้งต้นส าหรับใช้ด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน และใช้ส าหรับขั้นตอนที่  
จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มส าหรับตารางสอนในขั้นตอนที่ 2 ให้เรียบร้อยก่อนด าเนินการจัดตารางสอนใน
ขั้นตอนที่ 3 คือการด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ 
ก าหนดวันด าเนินการและนัดหมายคณะกรรมการทราบด้วยการจัดท าค าสั่งปฏิบัติงาน และเมื่อถึงวัน
ด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน ผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือแก่คณะกรรมการ ตั้งแต่แจกเอกสาร ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แก้ไข
ปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้น รวบรวมเอกสารแบบฟอร์มที่คณะกรรมการการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นพร้อมทั้ง
ตรวจสอบข้อมูลในการจัดตารางเรียนตารางสอนให้ถูกต้องรูปแบบที่ก าหนด เมื่อได้แต่ละสาขาวิชาได้รับการ
จัดตารางเรียนตารางสอนจากคณะกรรมการแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจึงเริ่มด าเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4  การ
จัดท ารหัสสอบของแต่ละรายวิชาให้แล้วเสร็จ ผู้ปฏิบัติจึงด าเนินการในขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลตารางเรียน
ตารางสอนลงระบบบริหารการศึกษา ซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูลรายวิชา 2 ประเภท คือบันทึกข้อมูลรายวิชา
เรียนตามแผนการเรียน และบันทึกข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป  โดยจะเป็นการระบุวันเวลาที่จัดสอน จ านวน
รับลงทะเบียน ชื่ออาจารย์ผู้สอน และรหัสสอบ  เมื่อผู้ปฏิบัติบันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนในระบบ
บริหารการศึกษาครบทุกสาขาวิชาแล้ว จึงด าเนินการในขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกลงระบบ
บริหารการศึกษา ซึ่งจะด าเนินการตรวจสอบตารางสอนของอาจารย์รายบุคคล ตารางการใช้ห้องเรียน ให้
ถูกต้อง ก่อนที่ด าเนินการในขั้นตอนที่ 7 จัดพิมพ์ประกาศตารางเรียนตารางสอนและค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละภาคเรียน พร้อมทั้งส าเนาชุดเอกสาร ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยขั้นตอนการด าเนินการทั้ง 7 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 



๑๘ 

 

 
 

ขั้นตอน การจัดตารางเรียนตารางสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รวบรวมข้อมลูส าหรับจดัตารางเรยีนตารางสอน 

จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มส าหรบัจัดตารางเรียนตารางสอน 

ด าเนินการจัดตารางเรยีนตารางสอน 

ก าหนดรหสัสอบแต่ละรายวิชา 

บันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนในระบบบริหารการศึกษา 

 

ตรวจสอบข้อมลู 
ตารางเรียนตารางสอนที่บันทึกใน 

ระบบบรหิารการศึกษา 

ไม่ถูกต้อง แก้ไข
ข้อมูล 

จัดท าประกาศตารางเรียนตารางสอน  
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผูส้อน  

และประชาสัมพันธ์ข้อมลูให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ 



๑๙ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลส าหรับจัดตารางเรียนตารางสอน 
 ในงานจัดตารางเรียนตารางสอน ผู้ปฏิบัติงานจะทราบถึงข้อมูลที่ใช้ด าเนินการจัดตารางเรียน
ตารางสอน ซึ่ งข้อมูลเหล่านั้นจะประกอบไปด้วย ข้อมูลรายชื่อผู้สอนแต่ละรายวิชาและรายชื่อ
คณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน  กับข้อมูลห้องเรียนแต่ละอาคาร  

ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะต้องเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน
เพ่ือใช้ส าหรับการจัดเตรียมเอกสาร และเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนใช้ส าหรับ
ด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนในแต่ละภาคเรียน  
  

 1.1.ข้อมูลรายช่ือผู้สอนแต่ละรายวิชาและรายชื่อคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน 
  ข้อมูลรายชื่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คือ ข้อมูลชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการ
สอนและวัดประเมินผลการสอนแต่ละรายวิชาที่มีการเปิดหมู่เรียนในภาคเรียนนั้น ๆ ทั้งรายวิชาตามแผนการ
เรียน รายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน คือ รายชื่อผู้ได้รับมอบหมายจาก
สาขาวิชาหรือคณะ ให้เป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่จัดตารางเรียนตารางสอนในแต่ละสาขาวิชานั้น ๆ  

ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้สอนแต่ละรายวิชาและรายชื่อ
คณะกรรมการจัดตารางเรียนตาราง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 

  1.1.1 เข้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (www.aru.ac.th)  เลือกเมนูหลัก 
“ส าหรับบุคลากร” และเลือกเมนูย่อย “ระบบบริการบุคลากร” เพ่ือเข้าสู่หน้าเข้าระบบบริการบุคลากร 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 ภาพแสดงหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และการเข้าระบบบริการบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

1.เข้าเว็บไซต์มหาวทิยาลัย โดยพิมพ์ www.aru.ac.th 

2.เลือกเมนู “ส าหรับบุคลากร” 

3.เลือกเมนู “ระบบบริการบุคลากร 

http://www.aru.ac.th/


๒๐ 

 

 
 

  1.1.2 พิมพ์ Username และ Password ของผู้ปฏิบัติงาน  แล้วคลิกที่ Log in  เพ่ือเข้า
สู่ระบบบริการบุคลากร 

 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 1.2 ภาพแสดงหน้าการ Log in เข้าระบบบริการบุคลากร 
 
 

  1.1.3 เมื่อคลิก Log in จะพบหน้าระบบบริหารการศึกษา  ให้เลือกหัวข้อ “ทะเบียน” 
เพ่ือเข้าสู่ระบบงานทะเบียน   
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 1.3 ภาพแสดงหน้าจอแสดงระบบงานบริหารการศึกษา เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบ 

1.พิมพ์ Username และ 
Password ของผู้ปฏิบัติงาน 

2.คลิก Log in 

คลิกที่ “ทะเบียน” 
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                   1.1.4 เลือกเมนู “ตารางเรียน”  “รายงาน” “แบบส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ” 
เพ่ือเข้าสู่เมนูรายงานแบบส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ 
 

 
 

 

ภาพที่ 1.4 ภาพแสดงการเลือกเมนู “แบบส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ” 
 
  1.1.5 ระบุที่ข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับการรายงานแบบส่งขอรายชื่อผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ และ
คลิก “ส่งออก Excel File” เพ่ือให้ระบบบริหารการศึกษารายงานข้อมูลออกมาในรูปแบบของ Excel File   
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1.5 ภาพแสดงการระบุข้อมูลส าหรับรายงาน “แบบส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ” 

1. เลือกเมนู “ตารางเรียน” 

2. เลือกเมนู “รายงาน” 

3. เลือกเมนู “แบบส่งรายชื่อผู้สอน
รายวิชาต่าง ๆ” 

1.เลือกข้อมูลภาคเรียนของนกัศกึษา ว่าเป็นภาคปกติ 
หรือภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 

2.ระบุปีการศกึษาและภาคเรียน 

3.เลือกสังกัดผู้รับผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ  

4.พิมพ์ วัน/เดอืน/ปี ที่ให้ส่งรายชือ่คืน 5.เลือก “วิชาที่มจี านวนนกัศกึษา” หรอื 
“วิชาที่ยังไม่มีจ านวนนกัศึกษา”  6.คลิก “ส่งออก Excel File) 
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ภาพที่ 1.6 ภาพตัวอย่าง Excel File “แบบส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ  ปีการศึกษา 2561/2 ปกติ ป.ตรี 
เรียน หัวหน้า  สหวิทยาการอิสลาม (คมส.)
โปรดกรอกรายวิชาต่าง ๆ ท่ีสังกัด  สหวิทยาการอิสลาม (คมส.)
พร้อมชื่ออาจารย์ผู้สอน เพ่ือจัดตารางเรียน ตารางสอน โดยส่งคืนกองบริการศึกษา  ภายในวันท่ี  28 ตุลาคม 2561

ชื่อวิชา หน่วยกิต สาขาวิชา รุ่น/หมู่ จ านวนนักศึกษา ผู้สอน
2573502 กระบวนการธุรกิจฮาลาล 3(2-2-5) สหวิทยาการอิสลาม 60/1 6
2572304 หลักการอ่านอัลกุรอาน 3(3-0-6) สหวิทยาการอิสลาม 60/1 6
2571104 พ้ืนฐานอัลหะดีษ 3(3-0-6) สหวิทยาการอิสลาม 60/1 6
2572402 กฎหมายครอบครัวอิสลาม 3(3-0-6) สหวิทยาการอิสลาม 60/1 6
2574201 อิสลามกับสันติภาพ 3(3-0-6) สหวิทยาการอิสลาม 60/1 6
2572302 ภาษาอาหรับเพ่ือการบริการทางสาธารณสุข 3(2-2-5) สหวิทยาการอิสลาม 61/1 18
2573701 การวิจัยเบ้ืองต้นในสหวิทยาการอิสลาม 3(2-2-5) สหวิทยาการอิสลาม 60/1 6
2574702 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีสหวิทยาการอิสลาม 5(0-320-0) สหวิทยาการอิสลาม 59/1 6
วันท่ีพิมพ์  15/10/2561



๒๓ 

 

 
 

ล ำดับท่ี สำขำวิชำ รำยช่ือคณะกรรมกำร
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

ประถมศึกษา10

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

คอมพิวเตอร์ศึกษา

พลศึกษา 

การสอนภาษาไทย

การสอนภาษาอังกฤษ

การศึกษาพิเศษ

4

5

6

7

8

9

รำยช่ือคณะกรรมกำรจัดตำรำงสอนแต่ละสำขำวิชำคณะครุศำสตร์

1

2

3

1.1.6 จัดพิมพ์แบบฟอร์มขอรายชื่อคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน เพ่ือส่งขอรายชื่อ
กรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.7 ภาพตัวอย่างแบบฟอร์มขอรายชื่อคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน 
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1.1.7 ท าบันทึกข้อความเพ่ือขอรายชื่อผู้สอนแต่ละคณะ พร้อมทั้งแนบเอกสารแบบส่ง
รายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ แบบฟอร์มขอรายชื่อคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน และเสนอ
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาลงนาน และจัดท าส าเนาบันทึกข้อความ และจัดส่งบันทึกข้อความถึง
หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 

ส่วนราชการ      กองบริการการศึกษา      ส านักงานอธิการบดี        โทร. 1724 
ที่  ศธ 0629.1.3/ว 138    วันที่  21 กันยายน 2561 
เรื่อง  ขอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนและรายชื่อผู้จัดตารางสอน ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
เรียน   คณบดี/ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
  ด้วยกองบริการการศึกษาได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการเรียนและรายวิชาศึกษาทั่วไป
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  เพื่อเตรียมการจัดตารางเรียนตารางสอนส าหรับนักศึกษาภาค
ปกติ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561 

ข้อกฎหมาย    
1.พรบ. มรภ. พ.ศ. 2547  ม. 36  ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในคณะ 
2.พ.ร.บ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มาตรา 41 ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน

ของหน่วยงาน 
ข้อเสนอ/ความเห็น       

  เพื่อให้การด าเนินการและการจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   กองบริการการศึกษาจึงขอ
ความอนุเคราะห์จากคณะส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนและรายชื่อผู้จัดตารางสอน (ดังรายละเอียดเอกสารแนบ) ส่งคืนกองบริการ
การศึกษา ภายในวันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2561 เพื่อจัดตารางสอนต่อไป 
          

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

( นางเบญญาภา  สอนพรม ) 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

ส านาส่ง 
1. คณะครุศาสตร์  ........................... 
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ ........................... 
3. คณะวิทยาการจัดการ ........................... 
4. คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ........................... 
5. ศูนย์ภาษาฯ  ........................... 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.7 ภาพแสดงตัวอย่างบันทึกข้อความขอรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
และรายชื่อคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน 

   
 

บันทึกข้อความ 

(นางสาวบัณฑิตา สอนดี) 
ผู้บันทึกเสนอ 

21 กันยายน 2561 

 

 

 



๒๕ 

 

 
 

 1.1.8 รวบรวมบันทึกข้อความส่งรายชื่อผู้สอนแต่ละภาคเรียนตามที่หน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งกลับมา เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 
 
ภาพที่ 1.8 ภาพแสดงตัวอย่างรายชื่อผู้สอนที่หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ  ปีการศึกษา 2561/2 ปกติ ป.ตรี 
เรียน หัวหน้า  สหวิทยาการอิสลาม (คมส.)
โปรดกรอกรายวิชาต่าง ๆ ท่ีสังกัด  สหวิทยาการอิสลาม (คมส.)
พร้อมชื่ออาจารย์ผู้สอน เพ่ือจัดตารางเรียน ตารางสอน โดยส่งคืนกองบริการศึกษา  ภายในวันท่ี  28 ตุลาคม 2561

ชื่อวิชา หน่วยกิต สาขาวิชา รุ่น/หมู่ จ านวนนักศึกษา ผู้สอน
2573502 กระบวนการธุรกิจฮาลาล 3(2-2-5) สหวิทยาการอิสลาม 60/1 6 ผศ.ดร.นิพล  แสงศรี
2572304 หลักการอ่านอัลกุรอาน 3(3-0-6) สหวิทยาการอิสลาม 60/1 6 อ.อิสมาแอล เจะเล็ง
2571104 พ้ืนฐานอัลหะดีษ 3(3-0-6) สหวิทยาการอิสลาม 60/1 6 อ.ฟารุก  ขันราม
2572402 กฎหมายครอบครัวอิสลาม 3(3-0-6) สหวิทยาการอิสลาม 60/1 6 อ.กัมปนาท  บัวเจริญ
2574201 อิสลามกับสันติภาพ 3(3-0-6) สหวิทยาการอิสลาม 60/1 6 อ.กัมปนาท  บัวเจริญ
2572302 ภาษาอาหรับเพ่ือการบริการทางสาธารณสุข 3(2-2-5) สหวิทยาการอิสลาม 61/1 18 อ.วิวัฒน์  ร้อยศรี
2573701 การวิจัยเบ้ืองต้นในสหวิทยาการอิสลาม 3(2-2-5) สหวิทยาการอิสลาม 60/1 6 ผศ.ดร.นิพล  แสงศรี
2574702 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีสหวิทยาการอิสลาม 5(0-320-0) สหวิทยาการอิสลาม 59/1 6 อาจารย์สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา

วันท่ีพิมพ์  15/10/2561



๒๖ 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.8 ภาพแสดงตัวอย่างรายชื่อกรรมการจัดตารางสอน 
ที่หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมา 

 
 
 
 

 

ล ำดับท่ี สำขำวิชำ กรรมกำร
๑. อาจารย์กุสุมา  นะสานี
๒. อาจารย์พรเพ็ญ  ไพศาลศุภนิมิต
๓. สิริพร  ทิชาชาติ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  เต๊ะขันหมาก
๒. -
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง
๒. อาจารย์มูนีเราะฮ์  ยีด า
๑. อาจารย์อรพิมพ์  สุขสุวรรณ
๒. อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์  เพียรการค้า
๑. อาจารย์รัตนชัย  ปรีชาพงศ์กิจ
๒. อาจารย์ดาราพร  ศรีม่วง
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสนันท์  จุนนเกษ
๒. อาจารย์ปานหทัย  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  ทรรพวสุ
๒. อาจารย์บวรศรี  มณีพงษ์
๑. อาจารย์จินดา  ธ ารงอาจริยกุล
๒. -
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์  สุขสมโสด
๒. อาจารย์สุกัลยา  คงประดิษฐ์
๑. อาจารย์ตราดุลย์  นรนิติผดุงการ
๒. อาจารย์นรินทร์  อุ่นแก้ว
๑. อาจารย์ ดร.พิมพ์ปฏิมา  นเรศศิริกุล
๒. อาจารย์เพชรรุ่ง  เทียนป๋ิวโรจน์
๑. อาจารย์กัมปนาท  บัวเจริญ
๒. อาจารย์วิวัฒน์  ร้อยศรี
๑. อาจารย์ณัฐพร  นิรังสรรค์
๒. อาจารย์ธิดารัตน์  ภูมิวัฒนะ

12 สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา

13 ศิลปะการแสดง

9 นิเทศศาสตร์

10 นิติศาสตร์

11 ประวัติศาสตร์

6 ดนตรีศึกษา

7 ภาษาญ่ีปุ่น

8 การปกครองท้องถ่ิน

๓ รัฐประศาสนศาสตร์

๔ ประยุกต์ศิลป์

5 ภาษาไทย

รำยช่ือกรรมกำรจัดตำรำงสอนแต่ละสำขำวิชำ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

๑ ภาษาอังกฤษ

๒ การพัฒนาชุมชนและสังคม
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1.2 ข้อมูลห้องเรียนแต่ละอาคารเรียน 
ข้อมูลห้องเรียนที่ใช้ส าหรับจัดตารางเรียนตารางสอน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องส ารวจ

ความข้อมูลและความพร้อมของห้องเรียนแต่ละอาคารทุกครั้งก่อนด าเนินการจัดตารางเรียน
ตารางสอน เพ่ือให้ได้ข้อมูลและความพร้อมของห้องเรียนที่เป็นปัจจุบัน  โดยมีข้อมูลที่ต้องท าการ
ส ารวจ คือ 

1. หมายเลขห้องเรียน / ชั้น 
2. จ านวนเก้าอ้ี ส าหรับการจัดการเรียนการสอน  
3. จ านวนการจัดที่นั่งสอบ 
4. ประเภทของห้องเรียน 
5. อุปกรณ์ในห้องเรียน  
โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถส ารวจข้อมูลและความพร้อมของห้องเรียนแต่ละอาคารเรียน   

ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
 
1.2.1 จัดพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มการส ารวจห้องเรียนแต่ละอาคาร เพ่ือส่งขอข้อมูล

ห้องเรียนแต่ละอาคารเรียน  
 

 
 

ภาพที่ 1.8 ภาพตัวอย่างแบบฟอร์มส ารวจห้องเรียนแต่ละอาคาร  
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ผู้กรอกข้อมูล  ................................................................

วันท่ี .....................................................................................

หมายเหตุ

แบบส ำรวจห้องอำคำร..............................................................................

ประเภทของห้อง

ล าดับท่ี เลขห้อง ช้ัน
จ านวน

เก้าอ้ี

อุปกรณ์ (ระบุว่ามีหรือไม่มี)
จ านวน

การจัด

ท่ีน่ัง

สอบ
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1.2.2 พิมพ์บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส ารวจข้อมูลห้องในแต่ละอาคาร  พร้อมทั้ง

แนบแบบฟอร์มส ารวจห้องเรียนแต่ละอาคาร  เสนอผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาลงนาม และจัดท า
ส าเนาบันทึกข้อความ และจัดส่งบันทึกข้อความถึงหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแต่ละอาคาร  
 
 
 
 

ส่วนราชการ      กองบริการการศึกษา   ส านักงานอธิการบดี    โทร. 1724 
ที่  ศธ 0550.1.3 / 456       วันที่  1 เมษายน  2561 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ส ารวจข้อมูลห้องเรียนในแต่ละอาคาร 
 

 

เรียน   คณบดี /ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / 
         ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมบัณฑิตศึกษา/ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ด้วยกองบริการการศึกษาต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูลห้องเรียนเพื่อใช้จัดตารางเรียน ตารางสอนและ

ตารางสอบ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เพื่อให้ข้อมูลห้องเรียนที่ใช้ส าหรับจัดตารางเรียน ตารางสอน หรือ
ตารางสอบนั้นเป็นข้อมูลปัจจุบัน และไม่เกิดความคลาดเคลื่อนและไม่เหมาะสมหากน าข้อมูลไปใช้ในการจัดตารางเรียน 
ตารางสอน หรือจัดตารางสอบ 

 

ข้อกฎหมาย    
           1. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ม.36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในคณะ
   2. พ.ร.บ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มาตรา 41 ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ของหน่วยงาน   
      

          ข้อเสนอ/ความเห็น       
    เพื่อให้การด าเนินการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบเป็นไปด้วยความเหมาะสม กองบริการ
การศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลห้องเรียนตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายและส่งคืนกองบริการการศึกษา   ภายในวัน
พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน  พ.ศ. 2561  เพื่อกองบริการการศึกษาจะได้น าข้อมูลไปใช้ส าหรับจัดตารางเรียน ตารางสอน และ
ตารางสอบต่อไป  
 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาด าเนินการ 
 
 

     (นางเบญญาภา  สอนพรม) 
                      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 
ส าเนาส่ง 
1.   คณะครุศาสตร์                ………………………………………………………..  
2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                ………………………………………………………..  
3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ……………………………………………………….. 
4.  คณะวิทยาการจัดการ  ……………………………………………………….. 
5.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ……………………………………………………….. 
6.  ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ……………………………………………………….. 
7.  ส านักงานอธิการบดี  ……………………………………………………….. 

 
ภาพที่ 1.9 ภาพแสดงตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส ารวจข้อมูลห้องในแต่ละอาคารเรียน 

 

บันทึกข้อความ 

(นางสาวบัณฑิตา สอนดี) 
ผู้บันทึกเสนอ 

1 เมษายน 2561 
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1.2.3 รวบรวมข้อมูลห้องเรียนที่หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแต่ละอาคาร ท าบันทึก
ข้อความรายงานผลการส ารวจห้องเรียนคืนมายังกองบริการการศึกษา 

 

 
 

ภาพที่ 1.10 ภาพแสดงตัวอย่างข้อมูลห้องเรียนจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแต่ละอาคาร 
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(ร

ะบุ
จ า

นว
น

คอ
มที่

ใช้
งา

นไ
ด้)

1 31001 1 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ศูนย์ภาษา /ห้องพักอาจารย์

2 31002 1 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ห้องพักอาจารย์ภาษาจีน

3 31003 1 ไมม่ี ไมม่ี      ไมม่ี ห้องพักอาจารย์

4 31004 1 ไมม่ี ไมม่ี  ไมม่ี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

5 31005 1 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ห้องพักอาจารย์นิเทศศาสตร์

6 31006 1 36 42    1 ห้องเก้าอ้ีเลคเชอร์

7 31007 1 40 42    1 ห้องเก้าอ้ีเลคเชอร์

8 31008 1 42 42    1 ห้องเก้าอ้ีเลคเชอร์

9 31009 1 ไมม่ี ไมม่ี  ไมม่ี ไมใ่ช้ห้องเรียน

10 31010 1 39 42      1 ม ีTV / ห้องเก้าอ้ีเลคเชอร์

11 31011 1 33 42     1 ม ีTV / ห้องเก้าอ้ีเลคเชอร์

12 31012 1 39 42     1 ม ีTV / ห้องเก้าอ้ีเลคเชอร์

13 31013 1 39 42     1 ม ีTV / ห้องเก้าอ้ีเลคเชอร์

14 31014 1 ไมม่ี ไมม่ี  ไมม่ี ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 31015 1 42 42     1 ม ีTV / ห้องเก้าอ้ีเลคเชอร์

16 31016 1 40 42     1 ม ีTV / ห้องเก้าอ้ีเลคเชอร์

17 31017 1 40 42     1 ม ีTV / ห้องเก้าอ้ีเลคเชอร์

18 31018 1 42 42     1 ม ีTV / ห้องเก้าอ้ีเลคเชอร์

19 31019 1 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ห้องวิทยุและห้องบันทึกเสียง

20 31020 1 65 80      1 ห้องเก้าอ้ีเลคเชอร์

21 31021 1 120 ไมม่ี      1 ห้องเรียนต้นแบบ / ม ีTV / ห้องเก้าอ้ีเลคเชอร์

22 31101 2 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ห้องส านักงานไอที

23 31102 2 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ห้องซ่อมคอมพิวเตอร์

24 31103 2 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

25 31104 2 50 ไมม่ี      50 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการหน่วยงานภายใน/ภายนอก

26 31105 2 ไมม่ี ไมม่ี    ไมม่ี ห้อง Internet

27 31106 2 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ห้อง Server

28 31107 2 ไมม่ี ไมม่ี     ไมม่ี ห้อง TV Conference

29 31108 2 48 ไมม่ี     48

30 31109 2 34 ไมม่ี     34

31 31110 2 42 ไมม่ี     42

32 31111/1 2 19 ไมม่ี    19

33 31111/2 2 19 ไมม่ี    19

34 31112 2 39 ไมม่ี     39

35 31113 2 40 ไมม่ี     40

36 31114 2 40 ไมม่ี     40

37 31115 2 29 42     1

38 31116 2 40 ไมม่ี      40

39 31117/1 2 20 ไมม่ี   20

40 31117/2 2 20 ไมม่ี    19

41 31118 2 50 ไมม่ี      50

42 31119 2 41 ไมม่ี      41

43 31120 2 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ห้องประชุม 

44 31121 2 ไมม่ี ไมม่ี      ไมม่ี ห้องรับรอง

                                                                                                                                                                                                        ผู้กรอกข้อมลู        จริงใจ            .

แบบส ารวจห้องอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ล าดับท่ี เลขห้อง ช้ัน
จ านวน

เก้าอ้ี

จ านวน

การจดั

ท่ีน่ังสอบ

ประเภทของห้อง อุปกรณ์ (ระบุว่ามีหรือไม่มี)

หมายเหตุ

 นายจริงใจ   มากมาก 

  เมษายน     
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ปัญหา   
 1.รายวิชาเรียนไม่ได้ระบุสังกัดสาชาวิชาหรือกลุ่มวิชา  
 2.รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนด าเนินการไปล่าช้ากว่าก าหนด  

 แนวทางการแก้ปัญหา 
  1.ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรายวิชาเรียนที่จะส่งขอรายชื่อผู้สอนกับแผนการเรียนแต่ละ
สาขาวิชาด้วยรอบคอบ เมื่อพบว่ามีรายวิชาใดไม่ได้ระบุสังกัดสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา ให้ประสานงานแจ้ง    
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบุสังกัดสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา ด าเนินการระบุสังกัดวิชาให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
  2.ผู้ปฏิบัติงาน ติดตาม การส่งข้อมูลจากหน่วยงานก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดพร้อม
ทั้งเน้นย้ าก าหนดการส่งให้หน่วยงานทราบในเบื้องต้น หากยังไม่ด าเนินจัดส่งข้อมูลหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่
ก าหนดให้จัดท าบันทึกข้อความทวงถามส่งไปถึงหน่วยงานนั้น ๆ  
 ข้อเสนอแนะ   
   1.ร่วมวางแผนกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบุสังกัดของรายวิชาในระบบบริหาร
การศึกษา โดยอาจจะรว่มกันก าหนดการปฏิบัติงาน ให้มีตรวจสอบการบันทึกสังกัดข้อมูลรายวิชาทุกครั้งที่มี
การบันทึกรายวิชาจากหลักสูตรปรับปรุงใหม่ หรือหลักสูตรที่จัดท าขึ้นมาใหม่ โดยในด าเนินการตรวจสอบ
การบันทึกข้อมูลต้องด าเนินการก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหาหน้างานในแต่ละภาคเรียน และ
ควรให้มีรับรองว่าได้มีการตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง  
      2.ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานให้ชัดเจน และควรมีการเผื่อระยะเวลาในการด าเนินงาน
แต่ละข้ันตอนไว้ 
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ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มส าหรับจัดตารางเรียนตารางสอน 
       เอกสารแบบฟอร์มส าหรับจัดตารางเรียนตารางสอน ประกอบด้วย แบบฟอร์มตารางสอน
อาจารย์รายบุคคล แบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน แบบฟอร์มตารางการใช้ห้องเรียน และแบบฟอร์ม
ส าหรับจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกนคณะ เพ่ือให้คณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนเขียน
ข้อมูลที่จัดตารางเรียนตารางสอนลงในแบบฟอร์มและใช้เอกสารนี้ส าหรับการบันทึกข้อมูลลงระบบบริหาร
การศึกษา 
 
  2.1 แบบฟอร์มตารางสอนอาจารย์รายบุคคล   
   2.1.1 พิมพ์รายชื่ออาจารย์ที่สาขาวิชา/คณะส่งข้อมูลรายชื่อผู้สอนที่มุมบนขวา
ของแบบฟอร์ม  
   2.1.2 พิมพ์ใบเอกสารแบบฟอร์ม และจัดแบ่งแบบฟอร์มตารางสอนอาจารย์
รายบุคคลแยกตามคณะและสาขาวิชาที่อาจารย์ผู้สอนสังกัด 
 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มตารางสอนอาจารย์รายบุคคล 
 
   
  
 
 
 

พิมพ์ชื่ออาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร. ......................................  
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2.2 แบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน 
 2.2.1 เข้าเมนู “รายงานแผนการเรียน” ในระบบบริหารการศึกษา เพ่ือรายงาน

แผนการเรียนของแต่ละหมู่เรียน  
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 ภาพแสดงการเข้าเมนูรายงานแผนการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เลือกเมนู “หลกัสูตร” 

2.เลือกเมนู “รายงานแผนการเรียน” 



๓๓ 

 

 
 

   2.2.2 กรอกข้อมูลส าหรับค้นหาและรายงานแผนการเรียน เพ่ือรายงานแผนการ
เรียนในรูปแบบ Excel File  

 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 2.3 ภาพแสดงการกรอกข้อมูลส าหรับการค้นหาและรายงานแผนการเรียน 
 

 

 
 

1.เลือกภาคเรียนของนกัศึกษา  
ภาคปกติ หรอื ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) 

2.เลือกปีการศกึษาที่จะด าเนนิการจัดตารางเรียน
ตารางสอน 

  3.เลือกรุน่ปีการศึกษาของนักศกึษา 

  4.เลือกคณะ 

5. คลิก “ส่งออก Excel File” 

หมายเหต*ุ ส าหรับสาขาวิชา
และหมู่เรียน      ไม่ตอ้งระบุ

ข้อมูล ระบบจะรายงาน
แผนการเรียนของทุก

สาขาวิชาและทกุหมูเ่รียน 



๓๔ 

 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.4 ภาพแสดงรายงานแผนการเรียนในรูปแบบ Excel File 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปีการศกึษา 2561/2 แผนการเรียน ปีการศกึษา 2561/2
สาขาวิชา คณิตศาสตร ์( 1501 ) รุ่น 2560 หมู ่1 ( อ.ศิริรตัน ์ชาวนา ) สาขาวิชา การศกึษาปฐมวัย ( 1504 ) รุ่น 2560 หมู ่1 ( ผศ.ดร.สภุทัรา  คงเรือง )
Group ช่ือวิชา หนว่ยกิต Group ช่ือวิชา หนว่ยกิต

10 1100000 วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) 10 1100000 วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6)
10 1100000. วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) 10 1100000. วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6)
10 1100000.. วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) 211 1082103 การศกึษาพิเศษและการศกึษาแบบเรยีนรวม 3(3-0-6)

211 4092701 โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 211 1052201... จิตวิทยาส าหรบัครู 2(1-2-3)
211 4094201. ทฤษฎจี  านวน 3(3-0-6) 211 1072413 โภชนาการและสขุภาพอนามัยส  าหรบัมารดาและเด็กปฐมวยั 3(2-2-5)
211 1052201... จิตวิทยาส าหรบัครู 2(1-2-3) 211 1072306.. วรรณกรรมส าหรบัเด็กปฐมวยั 2(1-2-3)
211 1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 211 1072612. สนุทรยีทางดนตรแีละลีลาส  าหรบัเด็กปฐมวยั 3(2-2-5)

วันที่พิมพ ์ 15/05/2561 211 1072102. ภาษาองักฤษเพ่ือการเรยีนรูส้  าหรบัครูปฐมวัย 3(3-0-6)

วันที่พิมพ ์ 15/05/2561

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปีการศกึษา 2561/2 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร ์( 1502 ) รุ่น 2560 หมู ่1 ( อ.พชัราภร พลูบญุ ) แผนการเรียน ปีการศกึษา 2561/2
Group ช่ือวิชา หนว่ยกิต สาขาวิชา คอมพิวเตอรศ์กึษา ( 1505 ) รุ่น 2560 หมู ่1 ( ผศ.ดร.สวุนิตย ์รุ่งราตรี )

10 1100000 วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) Group ช่ือวิชา หนว่ยกิต
10 1100000. วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) 10 1100000. วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6)

211 1132501 เคมีในชีวิตประจ าวันส  าหรบัครู 2(1-2-3) 10 1100000 วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6)
211 4032201.. พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 211 1092401. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าหรับอินเทอรเ์น็ต 3(2-2-5)
211 1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 211 1082103 การศกึษาพิเศษและการศกึษาแบบเรยีนรวม 3(3-0-6)
211 1132401 ฟิสิกสใ์นชีวิตประจ าวันส  าหรบัครู 2(1-2-3) 211 1052201... จิตวิทยาส าหรบัครู 2(1-2-3)
211 4053105 วิทยาศาสตรโ์ลกทัง้ระบบ 3(2-2-5) 211 1092201 ระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการศึกษา  3(2-2-5)
211 1052201... จิตวิทยาส าหรบัครู 2(1-2-3) 211 1092611 การเขียนโปรแกรมบงัคับหุ่นยนต์ 3(2-2-5)

วันที่พิมพ ์ 15/05/2561 วันที่พิมพ ์ 15/05/2561

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปีการศกึษา 2561/2 แผนการเรียน ปีการศกึษา 2561/2
สาขาวิชา สงัคมศกึษา ( 1503 ) รุ่น 2560 หมู ่1 ( อ.นรเศรษฐ์ เตชะ ) สาขาวิชา พลศกึษา ( 1508 ) รุ่น 2560 หมู ่1 ( ผศ.ชนกานต ์ขาวส าลี )
Group ช่ือวิชา หนว่ยกิต Group ช่ือวิชา หนว่ยกิต

10 1100000 วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) 10 1100000 วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6)
10 1100000. วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) 10 1100000. วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6)
10 1100000.. วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) 211 1142102 การบริหารและการจัดการทางพลศกึษา 2(2-0-4)

211 1512402 จริยศาสตรแ์ละจริยธรรมสิ่งแวดลอ้ม 2(2-0-4) 211 1142408. ทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อล 2(1-2-3)
211 3592102. เศรษฐศาสตรม์หภาค 1 3(3-0-6) 211 1022103 ปรชัญาการศึกษาและหลกัสตูร 3(2-2-5)
211 1102502 ประวตัศิาสตรไ์ทยสมยัอยธุยาส าหรบัครู 2(1-2-3) 211 1142602 คา่ยพกัแรม 2(1-2-3)
211 1032101... นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 3(2-2-5) 211 1032101... นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 3(2-2-5)
211 1022103 ปรชัญาการศกึษาและหลกัสตูร 3(2-2-5) 211 1141403. ทกัษะกีฬาฟตุบอล 2(1-2-3)

วันที่พิมพ ์ 15/05/2561 วันที่พิมพ ์ 15/05/2561
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2.2.3 คัดลอกแผนการเรียนที่ละสาขาวิชา น าไปวางไว้ในแบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน จะได้ 
แบบฟอร์มตารางเรียนแต่ละหมู่เรียน  

 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 ภาพแสดงการคัดลอกแผนการเรียนจากไฟล์รายงานแผนการเรียน 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.6 ภาพแสดงการวางข้อมูลแผนการเรียนในในแบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน 
 

1.ท าแถบด าคลมุขอ้มูลแผนการเรียนที่ละหมู่เรียน 

2.คลิกขวาที่เม้าท์ เลือก “คัดลอก” 

3.คลิกขวาที่เม้าท์ เลือก “วางแบบพิเศษ” 

4.เลือกการแบบรูปภาพ  

ตารางสอน ภาคเรียนที่  2/2561 
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2.2.4 พิมพ์แบบฟอร์มเป็นใบกระดาษเอกสาร และคัดแยกโดยแบ่งแบบฟอร์มตารางสอน
แต่ละหมู่เรียนตามคณะ และจัดเรียงเป็นสาขาวิชา และรุ่นปีการศึกษาของนักศึกษา 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.7 ภาพแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปีการศึกษา 2561/2
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ( 1501 ) รุ่น 2560 หมู ่1 ( อ.ศิริรัตน ์ชาวนา )

Group ชื่อวิชา หนว่ยกิต
10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 3(3-0-6)
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 3(3-0-6)
10 1100000.. วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 3(3-0-6)
211 4092701 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
211 4094201. ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6)
211 1052201... จิตวิทยาส าหรับครู 2(1-2-3)
211 1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)

วันทีพิ่มพ์  15/05/2561

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 
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  2.3 แบบฟอร์มตารางการใช้ห้องเรียน 
   2.3.1 พิมพ์หมายเลขห้องเรียน และจ านวนที่นั่งในห้องเรียน ลงแบบฟอร์ม
ตารางการ ในโปรแกรม Microsoft Excel  
   2.3.2 พิมพ์แบบฟอร์มเป็นใบกระดาษเอกสาร และคัดแยกห้องเรียนตามอาคาร
พร้อมทั้งเรียงเอกสารตามหมายเลขห้องเรียน 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 2.8 ภาพแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มตารางการใช้ห้องเรียน 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.พิมพ์หมายเลขห้องเรียน  

2.พิมพ์จ านวนที่นั่งในห้องเรียน  

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 



๓๘ 

 

 
 

 
 2.4 แบบฟอร์มส าหรับจัดรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาแกน 
  2.4.1 จัดพิมพ์ รหัสวิชา ชื่อวิชา และหน่วยกิต ที่ส่งข้อมูลการเปิดหมู่เรียนในแต่

ละภาคเรียน ลงในแบบฟอร์มตารางส าหรับจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกน  ควรจัดพิมพ์แผ่นละ
รายวิชา เพ่ือให้สะดวกต่อการแจกเอกสารให้คณะกรรมการ 

2.4.2 พิมพ์แบบฟอร์มเป็นใบกระดาษเอกสาร  คัดแยกเอกสารตามกลุ่มของ
รายวิชาศึกษาท่ัวไป และจัดเอกสารเรียงตามรหัสวิชา 

 
  

 

 
ภาพที่ 2.9 ภาพแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มส าหรับจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกน 
 
ปัญหา   

การจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียนไม่ครบถ้วน เนื่องจากระบบไม่มี
การรายงานแผนการเรียนในบางสาขาวิชา 

  
 แนวทางการแก้ปัญหา 
  ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบแผนการเรียนแต่ละหมู่เรียนกับรายงานข้อมูลจ านวนหมู่เรียนที่
การเปิดหมู่และมีจ านวนนักศึกษาอยู่ในปัจจุบันด้วยความละเอียดรอบคอบว่าแผนการเรียนที่รายงานนั้นมี
ครบตามจ านวนหมู่เรียนที่เปิดและมีนักศึกษา  ก่อนจะด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน 
และเม่ือจัดท าตารางสอนแต่ละหมู่แล้ว ให้ตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือมีแบบฟอร์มตารางแต่ละหมู่เรียนครบถ้วน 
 ข้อเสนอแนะ   
   ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลระบบ
บริหารการศึกษา อธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และแจ้งให้ช่วยด าเนินการตรวจสอบตั้งแต่บันทึกข้อมูลใน
โครงสร้างหลักสูตรในระบบบริหารการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพ่ือที่
ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะได้ทราบถึงการปฏิบัติงานในระบบแบบใดเป็นสาเหตุของการเกิด
ปัญหา และใช้สามารถปฏิบัติงานระบบได้ถูกต้องจนไม่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก 
  

ช่ือวิชา หมู่ ห้องเรียน วันเวลาเรียน ช่ืออาจารย์

รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มภาษา

9001102 การอ่านภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

ตารางเรียนตารางสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป และ รายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนท่ี 2/2562ส ำหนับนักศึกษำภำคปกต ิภำคเรียนที ่2/2561 



๓๙ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 3  ด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน 
  การด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน เป็นขั้นตอนที่คณะกรรมการผู้เป็นตัวแทนของ
สาขาวิชาหรือคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนให้แก่นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน จัดตารางสอน
ให้อาจารย์ผู้สอน การพิจารณาเลือกใช้ห้องเรียน โดยมีผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นผู้
ประสานงานจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ นัดหมายวันเวลากับคณะกรรมการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนให้
การด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยด้วยการอ านวยความสะดวกให้กับ
คณะกรรมการในวันด าเนินการ 

 ซึ่งการด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนของคณะกรรมการจะเกิดขึ้นได้นั้น 
ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะต้อง ตามข้ันตอนดังนี้  
  3.1 ประสานงานขอใช้สถานที่ส าหรับการจัดตารางเรียนตารางสอน 
   3.1.1 ประสานงานผ่านทางโทรศัพท์กับผู้ปฏิบัติงานดูแลการใช้งานห้องประชุม
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบห้องประชุมนั้น ๆ เพ่ือสอบถามวัน/เวลา ที่ห้องประชุมว่าง สามารถใช้งานได้ 
พร้อมทั้งแจ้งผู้ปฏิบัติงานดูแลการใช้งานห้องประชุมต้นโมกข์ให้ระบุจองการใช้งานในเบื้องต้น  
   3.1.2 จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ ใช้ห้องประชุม  เสนอ
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาลงนาม และจัดท าส าเนาเอกสารส่งถึงหน่วยงานนั้น ๆ 
   3.1.3 ติดตามผลการพิจารณาให้ใช้สถานที่ โดยโทรศัพท์สอบถามกับผู้ปฏิบัติงาน
ดูแลการใช้ห้องประชุม เมื่อได้การพิจารณาอนุญาตหน่วยงานนั้น ๆ ให้นัดหมายวันเวลาที่จะเข้าไปจัดเตรียม
สถานที่กับแม่บ้านประจ าห้องประชุม 
   3.1.4 เข้าจัดสถานที่ส าหรับการจัดตารางเรียนตารางสอน ผู้ปฏิบัติงานจัดตาราง
เรียนตารางสอนจะต้องจัดโต๊ะเก้าอ้ีแบ่งกลุ่มจ านวน 5 กลุ่ม และจัดโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับจัดวางอุปกรณ์
ส่วนกลางอีกจ านวน 1 โต๊ะ และติดเอกสารตัวอย่างการลงข้อมูลในแบบฟอร์มแต่ละประเภทที่โต๊ะทุกกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 
 

 

 
 

 
ส่วนราชการ     กองบริการการศึกษา    ส านักงานอธิการบดี       โทร. 1724 
ที ่ ศธ. 0629.1.3/573     วันที่   29  ตุลาคม  2561 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมต้นโมก 
 

 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามที่กองบริการการศึกษาได้ก าหนดกิจกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนส าหรับ

นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และโดย
จ าเป็นต้องใช้ห้องประชุมต้นโมกเป็นสถานที่ด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

 

ข้อกฎหมาย    
 พ.ร.บ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มาตรา 41 ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชา

และรับผิดชอบงานของหน่วยงาน   

 

  ข้อเสนอ/ความเห็น       
    เพ่ือให้การด าเนินการกิจกรรมจัดตารางเรียนตารางสอนส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษา  จึงขอความอนุเคราะห์ทาง     
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ห้องประชุมต้นโมกในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 
 
 

 

 

(นางเบญญาภา  สอนพรม) 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  

 

 
 

ภาพที่ 3.1 ภาพแสดงตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมต้นโมก 
    
 

บันทึกข้อความ 

 

(นางสาวบัณฑิตา สอนดี) 
ผู้บันทึกเสนอ 

29 ตุลาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

 
 

  3.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการจัดตารางเรียนตารางสอน ซึ่งประกอบไปด้วย  
  - ดินสอ ยางลบ ปากกา ปากกาเมจิก ให้จ านวนเพียงพอกับคณะกรรมการ 

- กระดาษขาวขนาด A4  
- ที่เย็บกระดาษพร้อมลวดเย็บกระดาษ   
- คลิปเสียบกระดาษ และคลิปหนีบกระดาษสีด า 
- เครื่องเหลาดินสอ 
- คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ 
- กล่องพลาสติกใส ส าหรับรวบรวมเอกสารแบบฟอร์มตารางที่ได้รับการจัดตาราง

เรียนตารางสอนจากคณะกรรมการแล้ว  
  3.3 การนัดหมายกับคณะกรรมการผ่านค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียน
ตารางสอน  
         ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นผู้นัดหมายกับคณะกรรมการในการมา
ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอน โดยการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนมา
ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่ก าหนด  พร้อมทั้งเป็นผู้ก าหนดล าดับการจัดตารางเรียนตารางสอนของรายวิชาแต่
ละประเภท ซ่ึงได้ก าหนดล าดับในการจัดตารางเรียนตารางสอนแต่ละประเภทรายวิชาไว้ดังนี้  

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   ก าหนดให้มีการจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นรายวิชาที่
มีนักศึกษาทุกคนต้องเลือกลงทะเบียนเรียนตามความถนัดและความสนใจด้วยตนเอง และเป็นรายวิชาที่
ไม่ได้ระบุไว้ในแผนการเรียนของหมู่เรียนใด จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการจัดตารางเรียนตารางสอนในอันดับแรก 
เพ่ือให้คณะกรรมการที่จะด าเนินการจัดตารางสอนแต่ละหมู่  ทราบว่ามีรายวิชาศึกษาทั่วไปเปิดสอนใน
ช่วงเวลาใดบ้าง และสามารถบริหารจัดการในการจัดตารางเรียนตารางสอนแต่ละหมู่ให้นักศึกษามาวันเวลา
ว่างที่จะลงรายวิชาศึกษาท่ัวไปได้  
  รายวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
   ก าหนดให้มีการด าเนินจัดตารางควบคู่ไปกับรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยผู้ปฏิบัติงาน
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้งหมด  
เนื่องจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แต่ละห้องจะมีความจ าเพาะเจาะจงที่แตกต่างกันไป  ในเรื่องของ
คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ในเรื่องของโปรแกรมการใช้งาน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นการใช้
งานร่วมกันทุกคณะและภาคส่วน จึงจ าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการ
ด าเนินงาน บริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เกิดความเหมาะสมและเพียงพอใน
แต่ละภาคเรียน    

รายวิชาบังคับ/รายวิชาเนื้อหาเลือก ของแต่ละสาขาวิชา 
   ก าหนดให้ด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนในล าดับสุดท้าย เนื่องต้องบริหาร
จัดการตารางเรียนตารางสอนภายในสาขา และแต่ละหมู่ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปที่จัดไว้ในส่วนได้  

  ในการนัดหมายกับคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนโดยการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอน  ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนดังนี้ 
   3.3.1. ร่างและจัดพิมพ์ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนจาก
ข้อมูลรายชื่อที่รวบรวมได้จากที่คณะ/สาขาวิชาท าบันทึกข้อความแจ้งมา  โดยเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่ของ



๔๒ 

 

 
 

คณะกรรมการจะมีการระบุการนัดหมาย วัน เวลา ที่จะด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน  และเสนอ
ผู้บริหารลงนาม  
   3.3.2 จัดท าชุดส าเนาค าสั่งและแจกให้คณะกรรมการตามรายชื่อในค าสั่งทุก
ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ วัน เวลา ที่นัดหมายให้ด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน  
 

 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ที่  260 /2562 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ   
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 

-------------------------------------------------------------- 
  เพื่อให้การจัดตารางเรียนตารางสอน ส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2561  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียน ตารางสอน ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ   
ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้  
  1. คณะกรรมการกองกลาง 
 1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ประธาน 

    1.2 ชื่อ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
 1.3 ชื่อ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
 1.4 ชื่อ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
 1.5 ชื่อ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
 1.6 ชื่อ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
 1.7 ชื่อ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
 1.8 ชื่อ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 

 1.9 ชื่อ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
 ... 
 1.xx ชื่อ........................ นามสกุล....................     กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ 1. รวบรวมข้อมูลวิชา ชื่อผู้สอน รายวิชา ห้องเรียนส าหรับจัดตารางเรียน ตารางสอน  
  2. ล าดับที่ 1.3–1.7 จัดตารางเรียน ตารางสอนรายวิชาที่เรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ทุกคณะ ตั้งแต่วันที่  12-17  มิถุนายน 2561  ณ กองบริการการศึกษา  
  3. ล าดับที่ 1.8-1.11 จัดตารางเรียนตารางสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 12-17 มิถุนายน 
2561  ณ กองบริการการศึกษา 
 

ภาพที่ 3.2 ภาพแสดงตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน 
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 5. คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 5. xx ชื่อ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
 5. xx ชื่อ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
 5. xx ชื่อ........................ นามสกุล....................  กรรมการ    

  6. คณะกรรมการคณะวิทยาการจัดการ 
  6.1 ชื่อ........................  นามสกุล....................  ประธาน 
 6.2 ชื่อ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
 6.3 ชื่อ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
 6.4 ชื่อ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
  ….. 
  … 
  6.xx ชื่อ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
  

 หน้าที่    จัดตารางเรียน  ตารางสอนส าหรับอาจารย์และนักศึกษาตามคณะสาขาวิชา/ผู้สอน                              
ที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561  ณ กองบริการการศึกษา  เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 

 ให้คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้ าที่  ที่ ได้ รับมอบหมายเพื่ อให้การจัดตารางเรียนตารางสอน                                   
ภาคเรียนที่  1  ปี การศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย  หากมีปัญหาให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบ 
และพิจารณา  แก้ไขโดยด่วน 
 
 
 

สั่ง  ณ วันที่           มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(                                               ) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 ภาพแสดงตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน (ต่อ) 
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  3.4 ด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน 
การด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน คณะกรรมการจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน

การจัดตารางเรียนตารางสอน โดยการจัดวันเวลา อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน ให้กับแต่ละรายวิชาใน ตามที่
ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน โดยมีผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวก
ให้แก่คณะกรรมการในปฏิบัติงาน ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะปฏิบัติตนดังนี้ 
   3.4.1 แจกเอกสารแบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน แบบฟอร์มตารางสอน
อาจารย์รายบุคคล แบบฟอร์มการใช้ห้องเรียน ให้กับคณะกรรมการ โดยผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียน
ตารางสอนจะต้องแจกเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานจัด
ตารางเรียนตารางสอน  
   3.4.2 ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการให้การเดินเอกสารตารางการ
ใช้ห้องเรียนที่ต้องมีการใช้งานรวมกันฉบับเดียว ตลอดจนตอบข้อซักถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดตาราง
เรียนตารางสอน 
   3.4.3 รวบรวมเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการส่งคืน
เอกสารหลังจากด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนเสร็จสิ้น และผู้ปฏิบัติงานตารางเรียนตารางสอน
จะต้องตรวจสอบข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มแต่ละประเภทให้ครบถ้วน โดยแบบฟอร์มแต่ละประเภทจะมีการ
ระบุข้อมูล ดังนี้ 
  แบบฟอร์มตารางสอนอาจารยร์ายบุคคล  ข้อมูลที่ต้องระบุประกอบไปด้วย  
รหัสวิชา , รายชื่อวิชา , สาขาวิชา ,ชั้นปี/หมู่เรียน หมายเลขห้องเรียน และเวลาเริ่มเรียน-เวลาสิ้นสุดการเรียน 
 

 
 

ภาพที่ 3.3 ภาพแสดงตัวอย่างการลงข้อมูลในแบบฟอร์มตารางสอนอาจารย์รายบุคคล 
 

 

     -      

 

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 
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  แบบฟอร์มตารางสอนของแต่ละหมู่เรียน  ข้อมูลที่ระบุประกอบไปด้วย  
รหัสวิชารายชื่อวิชา  อาจารยผ์ู้สอน หมายเลขห้องเรียน และเวลาเริ่มเรียน-เวลาสิ้นสุดการเรียน 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.4 ภาพแสดงตัวอย่างการลงข้อมูลในแบบฟอร์มตารางสอนของแต่ละหมู่เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 
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แบบฟอร์มตารางสอนการใช้ห้องเรียน ข้อมูลที่ระบุประกอบไปด้วย  
รหัสวิชา , ชื่อวิชา ,อาจารย์ผู้สอน ,สาขาวิชา และเวลาเริ่มเรียน – เวลาสิ้นสุดการเรียน 

 

 
 

 
ภาพที่ 3.5 ภาพแสดงตัวอย่างการลงข้อมูลในแบบฟอร์มตารางการใช้ห้องเรียน 

 
 

  แบบฟอร์มตารางส าหรับระบุข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปและแกนคณะที่จัดในแต่ละภาค
เรียน ข้อมูลที่ระบุประกอบไปด้วย รหัสวิชา รายชื่อวิชา หมู่เรียน จ านวนที่นั่งแต่ละหมู่เรียน วัน/เวลาที่
จัดการเรียนการสอน ชื่ออาจารย์ผู้สอน และรหัสสอบ 
    

 

 
 

ภาพที่ 3.6 ภาพแสดงตัวอย่างการลงข้อมูลในแบบฟอร์มตารางส าหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ช่ือวิชา หมู่ จ านวนรับลงทะเบียน ห้องเรียน วันเวลาเรียน อาจารย์
1 40 43002 จ. 08.30-11.30 อ.สุวัฒชัย  คชเพต
2 40 43002 จ. 13.00-16.00 อ.สุวัฒชัย  คชเพต
3 40 43002 พ. 08.30-11.30 อ.สุวัฒชัย  คชเพต
4 40 43008 ศ. 13.00-16.00 อ.ดาราพร  ศรีมว่ง
5 40 43008 พฤ. 08.30-11.30 อ.ศิขรันทร์  แสงเพชร นาเรือง
6 40 43010 พฤ. 13.00-16.00 อ.รัตนชัย  ปรีชาพงศ์กิจ

9001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)

ตารางเรียนตารางสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป และ รายวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนท่ี 2/2562

รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มภาษา

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 

 

ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561 
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 ปัญหา   
1.การระบุข้อมูลในแบบฟอร์มตารางสอนของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ตารางสอน

อาจารย์รายบุคคล ตารางการใช้ห้องเรียน ไม่ครบถ้วน ท าให้เสียเวลาในการประสานกับคณะกรรมการจัด
ตารางสอนเพ่ือมาแก้ไขให้ถูกต้อง 
  2. คณะกรรมการบางสาขาวิชาด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนล่าช้าไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 แนวทางแก้ไขปัญหา   

1.อธิบาย  เน้นย้ าแน่นย้ าเกี่ยวกับการเรื่องการลงข้อมูลตารางเรียนตารางสอน แจ้งให้
คณะกรรมการทราบว่ามีตัวอย่างการลงข้อมูลติดไว้ที่โต๊ะทุกโต๊ะส าหรับให้คณะกรรมการดูวิธีการลงข้อมูล  
ทุกครั้งที่แจกเอกสารแบบฟอร์มให้คณะกรรมการน าไปด าเนินการจัดตารางสอน  

2.ประสานงานและติดตามคณะกรรมการจัดตารางสอนที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดตารางผ่าน
ทางโทรศัพท์ให้โดยแจ้งให้ทราบว่าตารางสอนของสาขาวิชาที่รับผิดชอบยังไม่ได้ถูกด าเนินการจัดตาราง
เรียนตารางสอน ก่อนจะสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดอย่างน้อย3-4 วัน เพ่ือเป็นแจ้งตือนให้คณะกรรมการ
ทราบและรีบมาด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน แต่หาสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดแล้วยังไม่ด าเนินการ
จัดตารางเรียนตารางสอนให้ท าบันทึกข้อความถึงคณบดี ประธานสาขาวิชา และคณะกรรมการ เพ่ือแจ้งให้
ทราบและรีบมาด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามบันทึกข้อความ 
 
 ข้อเสนอแนะ  

        1.พัฒนาเอกสารแบบฟอร์มตารางต่าง ๆ ส าหรับการจัดตารางเรียนตารางสอน โดยการ
ระบุหัวข้อที่ต้องการให้คณะกรรมการจัดตารางสอนลงข้อมูลในตารางแต่ละประเภทให้เกิดความชัดเจน เช่น 
รหัส-ชื่อวิชา ,อาจารย์ผู้สอน ,ห้องเรียน ,เวลาเริ่มและสิ้นสุดการเรียน และสาขาวิชาที่เรียนรวมไว้ เพ่ือให้
คณะกรรมการกรอกข้อมูลตามหัวข้อ และท าให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายว่าระบุข้อมูลครบหรือไม่ 
  2.จัดท าปฏิทินการด าเนินการแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งแนบท้ายค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดตารางเรียนตารางสอน เพ่ือให้คณะกรรมการทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอน และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามก าหนดเวลา         
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ขั้นตอนที่ 4  ก าหนดรหัสสอบแต่ละรายวิชา 
 รหัสสอบแต่ละรายวิชา หมายถึง รหัสที่ถูกก าหนดไว้เพ่ือให้ทราบถึงวันเวลา ที่จะมีการจัดสอบ
กลางภาคและปลาย ในแต่ละรายวิชา โดยหากรายวิชาเรียนที่มีรหัสสอบเหมือนกันนั้นคือจะมีการจัดสอบ
กลางภาคและปลายภาคเรียนในวันเวลาเดียวกัน  นักศึกษาจะไม่สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่
มีรหัสสอบเดียวกันได้ โดยรหัสสอบจะประกอบด้วย หมายเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ  

ตัวอย่างรหัสสอบ     2b 
โดยความหมายของตวัเลขและอักษรที่ใช้ก าหนดรหัสสอบอธิบายได้ดังนี้  
 
 ตัวเลขส าหรับภาคปกติ 
  เลข 1 หมายถึง วันที่ 1 ของการสอบ เลข 2 หมายถึง วันที่ 2 ของการสอบ 
  เลข 3 หมายถึง วันที่ 3 ของการสอบ เลข 4 หมายถึง วันที่ 4 ของการสอบ 
  เลข 5 หมายถึง วันที่ 5 ของการสอบ 
  
 ตัวเลขส าหรับภาคพิเศษ 
  เลข 6 หมายถึง วันที่ 1 ของการสอบ เลข 7 หมายถึง วันที่ 2 ของการสอบ 
 
  ตัวอักษรภาษาอังกฤษส าหรับภาคปกติและภาคพิเศษ 

a คือเวลาเริ่มสอบ 08.30 น.  b คือเวลาเริ่มสอบ 10.40 น. 
c คือเวลาเริ่มสอบ 13.00 น.  d คือเวลาเริ่มสอบ 15.10 น.   
 

 

 การก าหนดรหัสสอบแต่ละรายวิชานั้น จะมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดไว้ว่าส าหรับรายวิชาเดียวกัน
จะต้องมีการก าหนดรหัสเดียวกันทั้งหมดทุกหมู่เรียน ซึ่งจะด าเนินการก าหนดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็น
ล าดับแรก เนื่องจากเป็นหมวดรายวิชาที่นักศึกษาทุกคณะลงทะเบียนเรียนร่วมกันเป็นจ านวนมากในแต่ละ
หมู่ จากนั้นจึงด าเนินการจัดรายวิชาแกนของแต่ละคณะ และรายวิชาที่เป็นเนื้อหาของแต่ละสาขาเป็นล าดับ
สุดท้าย   ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
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 4.1 การก าหนดรหัสสอบในระบบบริหารการศึกษา มีข้ันตอนดังต่อไปนี้  
  4.1.1 เลือกเมนูหลัก “ตารางเรียน” และเลือกเมนูย่อย “ก าหนดรหัสสอบ”  เพ่ือเข้าสู่เมนู
ก าหนดรหัสสอบ 

 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 ภาพแสดงหน้าจอการเข้าเมนูก าหนดรหัสสอบ 
 

  3.1.3 พิมพ์อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กลงในช่อง “รหัสสอบ”  แล้วระบุเวลาที่เริ่ม
สอบ จากนั้นคลิกบันทึกแก้ไข เพ่ือให้ระบบบันทึกข้อมูลรหัสสอบส าหรับใช้ก าหนดวันเวลาสอบแต่ละ
รายวิชา  

 
  

 
 

ภาพที่ 4.2 ภาพแสดงหน้าจอเมนูก าหนดรหัสสอบ 

1.เลือกเมนู “ตารางเรียน” 

2.เลือก “ก าหนดรหัสสอบ” 

1.พิมพ์ตัวอกัษรภาษาอังกฤษ 

2.ระบุเวลาเร่ิม
สอบ 3. คลิก “บันทึกแก้ไข 
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ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงหน้าจอรหัสสอบที่รับการบันทึกในระบบบริหารการศึกษา 
 

4.2 การก าหนดวันที่ เดือน ปี ท่ีจัดสอบ 
  3.2.1 เลือกเมนูหลัก “ตารางเรียน” และเลือกเมนูย่อย “ก าหนดวันสอบ”  
  3.2.2 ระบุ “ปีการศึกษา” “วัน” “ประเภทการสอบ” “วัน/เดือน/ปี” และ “ประเภท
นักศึกษา” จากนั้นคลิก “บันทึกแก้ไข” เพ่ือให้วันที่จัดสอบจะถูกบันทึกเข้าระบบบริหารการศึกษา  
 

 

 
 

 
ภาพที่ 4.4  ภาพแสดงหน้าจอการเข้าเมนูก าหนดวันสอบ 

รหัสสอบและเวลาเร่ิม
สอนที่ได้รับการบันทึก
แล้วในระบบบริหาร

การศึกษา 

1.เลือกเมนู “ตารางเรียน” 

2.เลือกเมนู “ก าหนดวันสอบ” 
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ภาพที่ 4.5 ภาพแสดงหน้าจอการก าหนดวันสอบ 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 4.6 ภาพแสดงหน้าจอท่ีบันทึกวันสอบเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.เลือกปีการศึกษา 
ที่จะก าหนดวันสอบ  4.เลือกวันที่จัดสอบ   

6. เลือกวันที่สอบโดยคลิกที่    
จะขึ้นตารางปฏทิินให้เลอืกวัน 
    

   

5.ระบุประเภทการ
สอบ วา่เป็นกลางภาค 

หรือปลายภาค 
 7.ระบุประเภทนักศึกษา 

 8. คลิก “บันทกึแก้ไข” 
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 4.3 การก าหนดรหัสสอบในแต่ละรายวิชา 
  ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอน จะต้องรวบรวมรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในแต่ละ
ภาคเรียน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
  4.3.1 เลือกเมนูหลัก “หลักสูตร” และเลือกเมนูย่อย “รายงานแผนการเรียน” เพ่ือเข้าสู่เมนู
รายงานผลการเรียน 
   
 

 
   

ภาพที่ 4.7 ภาพแสดงหน้าจอการเข้าเมนูรายงานแผนการเรียน 
 

  4.3.2 ระบุ “นักศึกษาภาคเรียน” “ปีการศึกษา” “รุ่น” “คณะ” และ“คลิก “ส่งออก 
เพ่ือรายงานแผนการเรียนจากระบบในรูปแบบ Excel file  
 

 

 
ภาพที่ 4.8 ภาพแสดงหน้าจอการรายงานแผนการเรียนจากระบบบริหารการศึกษา 

 1. เลือก “หลักสูตร” 

 2. เลือก “รายงานแผนการเรียน” 
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ภาพที่ 4.9 ภาพแสดงตัวอย่างรายงานแผนการเรียนในรูปแบบ Excel File ที่จากระบบบริหารการศึกษา 

 
 
4.3.3 โดยการท าแถบคุมพ้ืนที่ข้อมูลทั้งหมด คลิกขาวที่เม้าท์ จากนั้นเลือก “คัดลอก” จากนัน้

เปิด File เริ่มต้นทีร่ายงานในครัง้แรก แล้วน าข้อมูลต่อท้ายตารางข้อมูล แลว้เลือก “วาง” เพ่ือรวบรวมรายงานวชิา
ให้ครบทุกสาขา ทุกชั้นปี และทุกคณะ  

 

 

 
 

ภาพที่ 4.10 ภาพแสดงหน้าจอ Excel ในการคัดลอกข้อมูล 

 1. ท าแถบคลุมพื้นที่ข้อมูล  

 2. แล้วคลิกขวาที่เมา้ท์ เลือก “คัดลอก” 
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ภาพที่ 4.11 ภาพแสดงหนา้จอที่รวบรวมข้อมูลตารางสอนทกุสาขาวชิา ทุกชัน้ป ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปีการศึกษา 2561/2
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ( 1501 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( อ.ศิริรัตน์ ชาวนา )
Group ชื่อวิชา หน่วยกิต

10 1100000 วิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6)
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6)
10 1100000.. วิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6)
211 4092701 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
211 4094201. ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6)
211 1052201... จิตวิทยาส าหรับครู 2(1-2-3)
211 1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)

วันท่ีพิมพ์  15/05/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปีการศึกษา 2561/2
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ( 1502 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( อ.พัชราภร พูลบุญ )
Group ชื่อวิชา หน่วยกิต

10 1100000 วิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6)
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6)
211 1132501 เคมีในชวิีตประจ าวันส าหรับครู 2(1-2-3)
211 4032201.. พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5)
211 1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
211 1132401 ฟิสิกส์ในชวิีตประจ าวันส าหรับครู 2(1-2-3)
211 4053105 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ 3(2-2-5)
211 1052201... จิตวิทยาส าหรับครู 2(1-2-3)

วันท่ีพิมพ์  15/05/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปีการศึกษา 2561/2
สาขาวิชา สังคมศึกษา ( 1503 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( อ.นรเศรษฐ์ เตชะ )
Group ชื่อวิชา หน่วยกิต

10 1100000 วิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6)
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6)
10 1100000.. วิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6)
211 1512402 จริยศาสตร์และจริยธรรมส่ิงแวดล้อม 2(2-0-4)
211 3592102. เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)
211 1102502 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาส าหรับครู 2(1-2-3)
211 1032101... นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
211 1022103 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร 3(2-2-5)

วันท่ีพิมพ์  15/05/2561
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  4.3.4 กด Ctrl+F กล่องค้นหาปรากฏขึ้น จากนั้นกรอกรหัสวิชาลงในช่อง “ค้นหาและ
แทนที”่ แล้วคลิก “ค้นหาถัดไป” เพ่ือค้นหารายวิชาที่จะก าหนดรหัสสอบ  จากนั้นจึงก าหนดรหัสสอบโดย
พิมพ์ต่อท้ายตาราง โดยก าหนดรหัสสอบเช่นนี้ในแต่ละรายวิชาให้ครบทุกหมู่เรียน  
 

  

 

 
ภาพที่ 4.12 แสดงหน้าจอการค้นหารายวิชา  

 

  

 
  
 

ภาพที่ 4.13 ภาพแสดงการก าหนดรหัสสอบแต่ละรายวิชา 
 

 1.พิมพ์รหัสวิชา ในช่อง “สิ่งที่ค้นหา” 

 2. คลิก “ค้นหาถัดไป” 



๕๖ 

 

 
 

ปัญหา  
 รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียนมีจ านวนมาก และในบางรายวิชาเป็นรายวิชาเดียวกันแต่ละ

รหัสวิชาแตกต่างกัน ท าให้รายวิชาเดียวแต่ก าหนดรหัสสอบต่างกัน   
 

 แนวทางแก้ไขปัญหา   
 1. ควรตรวจสอบด้วยความละเอียด รอบคอบ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลมากกว่า 1 ครั้ง  
           2.ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการช่วยตรวจสอบ โดยเมื่อก าหนดรหัสสอบครบแล้ว ให้ท า
การจัดเรียงข้อมูลรายวิชาตามรายชื่อวิชาให้รายวิชาเดียวกันทั้งที่รหัสวิชาเหมือนกันและต่างกัน เพ่ือให้ใน
การตรวจสอบได้ครบถ้วนทุกหมู่เรียนที่เปิดสอน และเป็นการเพ่ิมความสะดวกในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น 
อีกทั้งให้มีความระมัดระวังในการก าหนดรหัสสอบ การตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ตรวจตราข้อมูลที่ก าหนดให้
ถูกต้อง  
 3.วางแผนก าหนดระยะเวลาการด าเนินให้มากขึ้น เพ่ือให้ตรวจสอบการก าหนดรหัสสอบได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

 ข้อเสนอแนะ   
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรอบคอบและตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยการจัดท า

ฐานข้อมูลรายวิชาเรียนที่เป็นวิชาเดียวกันแต่มีรหัสวิชาที่แตกต่างกันเนื่องจากหลักสูตรมีการปรับปรุง 
เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับตรวจสอบว่ารายวิชาได้บ้างที่มีการเปลี่ยนรหัสวิชา ท าให้สามารถตรวจสอบได้อย่าง
รอบคอบมากขึ้น 
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ขัน้ตอนที่ 5  บันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนในระบบบริหารการศกึษา 

 การบันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนในระบบบริหารการศึกษา เป็นการน าเอาข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหาร
การศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอน จะ
รวบรวมข้อมูลตารางสอนทั้งหมดทุกรายวิชา และด าเนินการบันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนลงระบบ
บริหารการศึกษา โดยแบ่งเป็นการบันทึกข้อมูลรายวิชาตามแผนการเรียนของแต่สาขาวิชา กับ การบันทึก
ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติดังนี้ 
 

 5.1 การบันทึกรายวิชาตามตารางสอนแต่ละสาขาวิชา  
  5.1.1 เลือกเข้าเมนูหลักที่ “ตารางเรียน” และเลือกเมนูย่อยที่ “ตารางสอน” เพ่ือเข้าสู่เมนู
ตารางสอบ 
 
 

   

 
 

 
 
 

ภาพที่ 5.1 ภาพแสดงการเข้าเมนูตารางสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เลือกเมนู “ตารางเรียน” 

2. เลือกเมนู “ตารางสอน” 
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5.1.2 ระบุข้อมูลตารางสอน ที่ประกอบไปด้วย “ปีการศึกษา , ภาคเรียนของนักศึกษา , 
รุ่นปีการศึกษา , หมู่เรียนและสาขาวิชา”  จากนั้นคลิกที่  “ท าตารางสอน”  เพ่ือให้ระบบจะเรียกข้อมูล
รายวิชาจากแผนการเรียนตามที่บันทึกไว้ในระบบบริหารการศึกษา  

 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 5.2 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอบันทึกข้อมูลตารางสอนและการกรอกข้อมูลก่อนเริ่มบันทึกตารางสอน 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5.3 ภาพแสดงหน้าจอท่ีมีรายวิชาตามแผนการเรียน หลังจากคลิกปุ่ม “ท าตารางสอน” 
 
 
 
 
 
 

1.เลือกปีการศกึษา 
2.เลือกภาคเรียนนกัศึกษา 

3.เลือกรุน่นกัศึกษา 

4.ระบุหมู่เรียน 

5. ระบุสาขาวชิา โดยพิมพเ์ลขสาขาวิชา 4 ตัว 

6.คลิก “ท าตารางสอน” 



๕๙ 

 

 
 

  5.1.3 ระบุรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ  จ านวนที่จะลงทะเบียน “ต่ าสุด-สูงสุด” ของแต่ละ
รายวิชา โดยกดที่ภาพ    และพิมพ์จ านวนในช่องกรอกข้อมูล ให้ใช้ข้อมูลจ านวนนักศึกษาปัจจุบันของแต่
ละสาขาวิชาเป็นจ านวนที่เปิดรับสูงสุด และก าหนดจ านวนรับต่ าสุดที่ 1 คน ส าหรับข้อมูลเลขตารางระบบ
จะเป็นผู้ก าหนดไว้ให้อยู่แล้ว จากนั้นคลิกที่ “บันทึกแก้ไข” เพ่ือให้ระบบบันทึกข้อมูล 
 

  

  
 

ภาพที่ 5.4 ภาพแสดงหน้าจอการก าหนดจ านวนรับลงทะเบียนของแต่ละรายวิชา 
 
 
 

 
 

  5.1.6 ระบุข้อมูลของห้องเรียน คลิกที่ “เพ่ิมห้อง/เวลาเรียน”  เลือกระบุ “หมายเลข
ห้องเรียน”  โดยคลิกที่    แล้วเลือกอาคารเรียน และ ห้องเรียน เลือกระบุ  “วันเรียน” “เวลาเริ่ม” 
“จ านวนคาบเรียน” และคลิกท่ี “บันทึกเพ่ิม” 
    

 
 

ภาพที่ 5.5 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลห้องเรียนของแต่ละวิชา 
  
 

1. คลิกที่    

 

2. ระบุรายละเอยีด หมู่เรียน จ านวนรับ แล้วคลิกที่ “บันทึกแก้ไข” 

 

1. คลิกที่ “เพิ่มห้อง/เวลาเรียน” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

2.ระบุข้อมูลหมายเลขห้องสอบโดย คลกิที่  ,วันเรียน ,เวลาเร่ิม และจ านวนคาบเรียน 

, 

 

 

 

 

 

w   

 

3.คลิก “บันทึก
เพิ่ม” 

 

 

 

 

 

 

w   
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๖๐ 

 

 
 

       
 

ภาพที่ 5.6 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกข้อมูลห้องเรียน  
 

5.1.5 ระบุข้อมูลรายชื่ออาจารย์ผู้สอน คลิกที่ “เพ่ิมอาจารย์”    จากนั้นพิมพ์ชื่ออาจารย์
ผู้สอนของรายวิชานั้น  แล้วคลิก “ค้นหา” แล้วเลือกรายชื่ออาจารย์ที่ต้องการ  

  
 
 

 
 

 
ภาพที่ 5.7 ภาพแสดงหน้าจอของการระบุรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

 
 

1.คลิก “เพิ่มอาจารย์” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

2.พิมพ์ชื่ออาจารย ์แลว้คลิก “ค้นหา” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

3. คลิก “เลือก” 

 

 

 

 

 

 

w   

 



๖๑ 

 

 
 

5.1.6 ระบุข้อมูลรหัสสอบ คลิกที่ “รหัสสอบ”  จากนั้นพิมพ์รหัสสอบ แล้วเลือกที่      
“ทุกสาขา” และ คลิก “บันทึกเพ่ิม” การบันทึกตารางสอนลงระบบริหารการศึกษาจะเสร็จสิ้น  
 

 
 

ภาพที่ 5.8 ภาพแสดงหน้าจอการบันทึกรหัสสอบแต่ละรายวิชา 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5.9 ภาพแสดงหน้าจอการบันทึกตารางเรียนตารางสอนที่เสร็จสิ้น 
 
 
 

  
 

1.พิมพ์รหัสสอบ แล้วเลือก “ทุกสาขา” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

3. คลิก“บันทึกเพิ่ม” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

1. คลิก“รหัสสอบ” 

 

 

 

 

 

 

w   

 



๖๒ 

 

 
 

5.2 การบันทึกรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  5.2.1 เลือกเมนูหลัก “ตารางเรียน”  และเลือกเมนูย่อย “เพ่ิมวิชาศึกษาทั่วไป/แกน
คณะ”  เพ่ือเข้าสู่เมนูบันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกนของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 5.10 ภาพแสดงหน้าจอการเข้าบันทึกตารางเรียนตารางสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

และรายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

  5.2.2 ระบุประเภทวิชา ระหว่าง “หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป” หรือ “แกนคณะ”  และระบุ 
“ปีการศึกษา” และ “ภาคเรียนของนักศึกษา”   แล้วคลิกที ่“ท าตารางสอน” เพ่ือเข้าสู่หน้าบันทึกข้อมูล 
 

 

 
 

 
   
 ภาพที่ 5.11ภาพแสดงหน้าจอเมนู เพ่ิมวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปและรายวิชาแกน 

 

1. เลือกเมนู “ตารางเรียน” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

2.เลือกเมนู “เพิ่มวิชาศึกษาทั่วไป/แกนคณะ” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

1.เลือกประเภทวิชา ระหว่าง “ศึกษาทัว่ไป” กับ “แกนคณะ” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

2.เลือกปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

w   

 

3.เลือกภาคเรียนนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

w   

4. คลิก “ท าตารางสอน” 

 

 

 

 

 

 

w   



๖๓ 

 

 
 

  5.2.3 พิมพ์ข้อมูลรายละเอียดวิชา   โดยเริ่มตั้งแต่ “กลุ่มประเภทวิชา” “รหัสวิชา”        
“หมู่เรียน” “จ านวนรับสูงสุด-ต่ าสุด” “ห้องเรียน” “วันเรียน/เวลาเรียน” “อาจารย์ผู้สอน” “รหัสสอบ”  
แล้วคลิกท่ี “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลลงระบบ 
 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.12 ภาพแสดงหน้าจอการบันทึกรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกน 
 
 

ส าหรับกลุ่มประเภทวิชาของรายวิชาศึกษาทั่วไป  มีรายละเอียดดังนี้  
 กลุ่มวิชาภาษา  คือ หมายเลข 11    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  คือ หมายเลข 12 
 กลุ่มสังคมศาสตร์  คือ หมายเลข 13 กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  คือหมายเลข 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

 
 

 กรณีที่รายวิชาใดมีเปิดมากกว่าหมู่เรียน  
 

  1) คลิกที่ “เพ่ิมหมู่” แล้วระบุข้อมูล “หมู่เรียน” “จ านวนรับสูงสุด” “จ านวนรับต่ าสุด” แล้ว
คลิก “บันทึกแก้ไข”  

 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 5.13 ภาพแสดงการเพ่ิมหมู่เรียนของรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกน 
 

 2) คลิก “เพ่ิมห้อง/เวลาเรียน” จากนั้นระบุข้อมูล “หมายเลขห้อง” “วันเรียน” “เวลาเริ่ม” 
“จ านวนคาบเรียน” จากนั้นคลิก “บันทึกเพ่ิม”  
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.14 ภาพแสดงหน้าจอการระบุข้อมูล ห้องเรียน วัน/เวลา ที่จัดการเรียนการสอน 
 

2. พิมพ์เลขหมู่เรียน จ านวนรับสูงสุด-ต่ าสุด 

w   

 

3. คลิก “บันทึกแก้ไข” 

w   

 

2.ระบุข้อมูลหมายเลขห้องสอบโดย คลกิที่  ,วันเรียน ,เวลาเร่ิม และจ านวนคาบเรียน 

, 

 

 

 

 

 

w   

 

2. คลิก “บันทึกเพิ่ม” 

w   

 

1. คลิก “เพิ่มห้อง/เวลาเรียน” 

w   

 

1. คลิก “เพิ่มหมู่” 

w   

 



๖๕ 

 

 
 

  
 3) คลิก “เพ่ิมอาจารย์” หน้าต่างรายการอาจารย์จะปรากฏ พิมพ์รายชื่ออาจารย์ แล้วคลิก 
“ค้นหา” รายชื่ออาจารย์จะประกฏ ให้คลิก “เลือก” ที่ท้ายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้สอน  

 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.15 ภาพแสดงการระบุรายชื่ออาจารย์ในแต่ละรายวิชาศึกษาท่ัว/แกนคณะ 
 
ปัญหา  
ไม่พบรายชื่ออาจารย์ในระบบบริหารการศึกษา เนื่องจากเป็นอาจารย์เข้าใหม่หรืออาจารย์พิเศษ ที่

ยังด าเนินเรื่องส่งสัญญากับงานบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เรียบร้อย 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา   

ให้ระบุชื่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เป็นอาจารย์เข้าใหม่หรืออาจารย์พิเศษและยังไม่มีในระบบว่า 
อาจารย์สาขา และท ารายงานข้อมูลรายวิชาที่เป็นอาจารย์เข้าใหม่หรืออาจารย์พิเศษ เมื่ออาจารย์ด าเนิน
เรื่องส่งสัญญาเรียบร้อย มีรายชื่อในระบบแล้วจึงด าเนินการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ในระบบบริหาร
การศึกษา 
 ข้อเสนอแนะ  

ประสานงานกับผู้ปฏิบัติของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ดูแลเรื่องการลงข้อมูลรายชื่ออาจารย์ใน
ระบบของงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลว่าเมื่ออาจารย์
ด าเนินเรื่องส่งสัญญาเรียบร้อย พร้อมทั้ งได้บันทึกข้อมูลอาจารย์ลงระบบแล้วเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้ง
ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนให้ทราบทุกครั้ง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนเรียก
ข้อมูลรายชื่ออาจารย์ระบบของงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลลงระบบบริหารการศึกษา  
 
 
 
 
 

1. คลิก “เพิ่มอาจารย์” 

w   

 

2.พิมพ์ชื่ออาจารย ์แลว้คลิก “ค้นหา” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

3. คลิก “เลือก” 

w   

 



๖๖ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 6  ตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนตารางสอนที่บันทึกในระบบบริหารการศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนตารางสอนที่บันทึกในระบบบริหารการศึกษา เป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนตารางสอนที่คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดไว้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ถูกต้อง  โดยข้อมูลตารางเรียนตารางสอนที่
ผู้ปฏิบัติงานจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลได้แก่  
  - ข้อมูลตารางสอนอาจารย์รายบุคคล เพ่ือไม่ให้ตารางสอนของอาจารย์ซ้ าซ้อน 
  - ข้อมูลตารางการใช้ห้องเรียน เพ่ือให้การใช้งานห้องเรียนไม่เกิดความซ้ าซ้อน  
  - ข้อมูลรหัสสอบแต่ละรายวิชา เพ่ือให้การก าหนดรหัสสอบส าหรับรายวิชาเดียวเหมือนกัน
ทุกหมู่เรียน 

 

  ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการรายงานข้อมูลตารางเรียนตารางสอนจากระบบบริหาร
การศึกษา จัดเรียงข้อมูล และตรวจสอบ  โดยขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 

  6.1 เลือกเมนูหลัก “ตารางเรียน” เลือกเมนูย่อย “รายงาน” และเลือก “ตารางสอนของ
แต่ละคณะ” เพ่ือรายงานข้อมูลตารางสอน 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 6.1 ภาพแสดงหน้าจอการรายงานตารางสอนแต่ละคณะ   

   
 
 
 
 

 1.เลือกเมนู “ตารางเรียน” 

 2.เลือกเมนู “รายงาน” 

 3.เลือกเมนู “ตารางสอน ของแต่ละคณะ” 



๖๗ 

 

 
 

6.2 ระบุข้อมูล “ภาคเรียนของนักศึกษา”  “ปีการศึกษา” “รุ่น” “คณะ” แล้วคลิกที่     
“ค้นหา” ระบบจะแสดงตารางสอนแต่ละคณะ จากนั้นให้คลิกที่ “พิมพ์”  เพ่ือรายงานผลเป็น Excel File  

 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 6.2 ภาพแสดงหน้าจอการรายงานตารางสอนแต่ละคณะ 
 
 
 

 

 
 

 

 
ภาพที่ 6.3 ภาพแสดงหน้าจอตารางสอนแต่ละคณะเมื่อคลิกทีค่้นหา 

 
 
 

 

1.เลือกภาคเรียนนกัศึกษา 
2.เลือกปีการศกึษา 
3.เลือกรุน่นกัศึกษา 
4.เลือกคณะ  
5. คลิก “คน้หา” 
  สาขาวิชาไม่ตอ้งระบุ  เพือ่ให้ระบบ
รายงานตารางสอนของทกุสาขาวชิา 

คลิก “พิมพ”์ 



๖๘ 

 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 6.4 ภาพแสดง Excel File ตารางสอนที่รายงานจากระบบบริหารการศึกษา 
   
  6.3 รายงานข้อมูลตารางสอนแต่ละคณะ จนครบทุกคณะ ทุกสาขาวิชา และทุกหมู่เรียน 
โดยจัดการข้อมูลให้เรียงต่อกันภายในไฟล์เอกสารเดียว  
  6.4 ระบบเลือกเมนูหลัก “ตารางเรียน” จากนั้นเลือกเมนู “เพ่ิมรายวิชาศึกษาท่ัวไป/แกน
คณะ” เพ่ือรายงานรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากระบบ
บริหารการศึกษา 
 
 

 

ภาพที่ 6.5 ภาพแสดงหน้าจอการเข้าเมนูการรายงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป/แกนคณะ 
 

 1.เลือกเมนู “ตารางเรียน” 

 2.เลือกเมนู “เพิ่มรายวิชาศกึษาทั่วไป/แกนคณะ” 



๖๙ 

 

 
 

6.5 ระบุข้อมูลรายละเอียด โดยเลือก “ศึกษาทั่วไปหรือแกนคณะ” “ปีการศึกษา” 
“ภาค” และคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” หน้าจอจะแสดงรายวิชาศึกษาทั่วไป/แกนคณะ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์” 
ที่บริเวณมุมด้านบนทางขวา เพ่ือรายงานเป็น Excel File  

 

 
 

 
 

ภาพที่ 6.6 ภาพแสดงหน้าจอการรายงานรายวิชาศึกษาทั่วไป/แกนคณะ 

 

 

 
 

ภาพที่ 6.7 ภาพแสดง Excel file ที่รายงานรายวิชาศึกษาทั่วไปจากระบบบริหารการศึกษา 
 

 

1.เลือกประเภทวิชา  
2.เลือกปีการศึกษา 
3.เลือกภาคเรียนของนักศึกษา 
4.คลิก “ค้นหา” 

 5.คลิก “พิมพ”์ 
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ภาพที่ 6.8 ภาพแสดง Excel file ที่รายงานรายวิชาแกนคณะจากระบบบริหารการศึกษา 

 
 6.6 รวบรวมข้อมูลตารางสอนรายวิชาศึกษาทั่ว ไป และรายวิชาแกนของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้อยู่ใน File เดียวกันกับตารางสอนแต่ละหมู่เรียน  
6.7 พิมพ์ “รหัสสาขา/ชั้นปี/หมู่เรียน” ไว้ด้านท้ายตารางแต่ละรายวิชาของแต่ละสาขา 

เมื่อพิมพ์ครบทุกรายวิชาแล้ว ให้ลบหัวตารางออกเพ่ือเรียงข้อมูลให้ต่อเนื่อง  จะไฟล์ที่รวบรวมข้อมูล
ตารางสอนทุกรายวิชาเรียงต่อกัน  

 

 
 

 
ภาพที่ 6.9 ภาพแสดงการรวบข้อมลูตารางสอนทั้งหมดท่ีรายงานจากระบบบริหารการศึกษา 

 

 

1. พิมพ์ “รหัส
สาขาวิชา/ ชั้นปี/ 
หมู่เรียน 

 2.ลบหัวตาราง 
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ภาพที่ 6.10 ภาพแสดงตัวอย่างไฟล์ที่รวบรวมข้อมูลตารางสอนทุกรายวิชาเรียงต่อกัน 
 
6.8 จัดการข้อมูลโดยแบ่งชุดข้อมูลจ านวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดข้อมูลตารางสอนอาจารย์ ชุด

ข้อมูลการใช้ห้องเรียน และชุดข้อมูลรหัสสอบ 
โดยมีขั้นตอนในการจัดการข้อมูลแต่ละชุด ดังนี้ 

6.8.1  ท าแถบคุมพ้ืนทีข่้อมูลทั้งหมดในตารางเลือก เมนู “เรียงล าดับและกรอง” 
แล้วเลือกเมนู “เรียงล าดับแบบก าหนดเอง”  

 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 6.11 ภาพแสดงหน้าจอการจัดเรียงข้อมูล ส าหรับตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล 
 

 1.ท าแถบคุมพืน้ที่ข้อมูล 

 2.เลือกเมนู “เรียงล าดับและกรอง” 

 3.เลือก “เรียงล าดับแบบก าหนดเอง” 
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   6.8.2 ระบุคอลัมน์ F เพ่ือเรียงล าดับตามรายชื่ออาจารย์ผู้สอน จากนั้นคลิกที่ 
“เพ่ิมระดับ” เพ่ือระบุคอลัมน์ E เพ่ิม ส าหรับการเรียงข้อมูลวันเวลาของตารางรายชื่ออาจารย์  จะได้
ไฟล์ข้อมูลที่เรียงล าดับตามรายชื่ออาจารย์ผู้สอน  
 

 
 

 

ภาพที่ 6.12 ภาพแสดงการระบุคอลัมน์ส าหรับเรียงล าดับข้อมูลตามรายชื่ออาจารย์ 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 6.13 ภาพแสดงการระบุคอลัมน์ส าหรับเรียงล าดับข้อมูลตามรายชื่ออาจารย์ (ต่อ) 
 
 
 
 

 1.ระบุคอลัมน์ F เพื่อเรียงล าดับขอ้มูลตามรายชื่ออาจารย์ 

 

 2.คลิก “เพิม่ระดับ” 

3.ระบุคอลัมน์เพิม่ เลอืก คอลมัน์ E เพื่อเรยีงล าดับวันเวลาสอนของอาจารย์ 

 4.คลิก “ตกลง” 
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ภาพที่ 6.14 ภาพแสดงตัวอย่างไฟล์ข้อมูลที่เรียงล าดับตามรายชื่อผู้สอน 

 
6.9 ตรวจสอบความถูกต้องตารางสอนอาจารย์ บันทึกลงระบบบริหารการศึกษา โดย

ตรวจสอบว่า ตารางสอนของอาจารย์ผู้สอนมีความซ้ าซ้อนกันของเวลาสอนหรือไม่ , ตรวจสอบรายวิชาที่
อาจารย์สอนว่าถูกต้องหรือไม่  
 
  ผู้ปฏิบัติงานตารางเรียนตารางสอนจะต้องด าเนินการเรียงล าดับชุดข้อมูลให้ครบทั้ง 3 ชุด
ข้อมูล โดยมีวิธีการและขั้นตอนเหมือนกัน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล หากพบว่า
มีตารางสอนอาจารย์ที่ซ้ าซ้อน , ตารางการใช้ห้องที่ซ้ าซ้อน ,รายวิชาเรียนเดียวกันแต่รหั สสอบต่างกัน 
ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะต้องปฏิบัติดังนี้  
  1) ตรวจสอบจากเอกสารที่คณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนไว้ ว่าบันทึกข้อมูลตรง
ตามท่ีคณะกรรมการเขียนไว้หรือไม่ หากพบว่า ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผิดพลาดจากที่คณะกรรมการเขียน
ไว้ให้ด าเนินการแกไ้ขข้อมูลให้ถูกต้องตามเอกสาร  
  2) เมื่อตรวจสอบจากเอกสารแล้ว พบว่าคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนลงข้อมูล
ไว้ไม่ถูกต้อง ให้รีบด าเนินติดต่อกับคณะกรรมการทันที เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดและให้
คณะกรรมการมาด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 
  3) เมื่อคณะกรรมการแก้ไขข้อมูลแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอน ด าเนินการ
แก้ไขข้อมูลในระบบริหารการศึกษา  
  4) ตรวจสอบข้อมูลที่แก้ไขอีกครั้ง  
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 ปัญหา   
ข้อมูลที่ต้องด าเนินการตรวจสอบมีจ านวนมาก ท าให้บางครั้งการตรวจสอบข้อมูลได้ไม่ละเอียด เกิด

ตารางเรียนตารางสอนที่ซ้ าซ้อนกัน 
 แนวทางแก้ไขปัญหา   

ผู้ปฏิบัติต้องเพ่ิมความละเอียด และความรอบคอบให้การด าเนินการตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกลง
ระบบบริหารการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เพ่ิมรอบการตรวจสอบให้มากกว่า 1 หรือ 2 รอบ โดยการตรวจสอบ
ข้อมูลทันทีที่บันทึกข้อมูลแต่ละหมู่เรียนเป็นตรวจสอบครั้งที่หนึ่ง แล้วจึงตรวจสอบรวมทั้งหมดครั้งอีกครั้งใน
ขั้นตอนนี้  
 ข้อเสนอแนะ  
 1.เนื่องจากมีข้อมูลที่ต้องตรวจสอบมีจ านวนมาก ให้ผู้ปฏิบัติก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนให้มากขึ้น เพ่ือให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างละเอียด ถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น 
 2.น าเอาโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยในเป็นเครื่องมือในตรวจสอบข้อมูล ซึ่งจะมีความแม่นย าและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงาน 
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ขั้นตอนที่ 7  จัดท าประกาศตารางเรียนตารางสอนและค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 

       7.1ประกาศตารางเรียนตารางสอน  
  การจัดท าประกาศตารางเรียนตารางสอน เป็นการประชาสัมพันธ์แจ้งให้อาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ ตารางการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
เรียน โดยประกาศตารางเรียนตารางสอนจะประกอบไปด้วย ตัวหนังสือประกาศที่จะระบุปฏิทินวิชาการที่
ก าหนดวันเวลาให้การด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน ตั้งแต่ พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา เปิดภาคเรียน ลงทะเบียนเรียน การจัดสอบ การส่งผลการเรียน   และแนบท้ายหนังสือ
ประกาศด้วยตารางเรียนตารางสอนของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา แต่ละชั้นเรียน ตารางรายวิชาศึกษาทั่วไป 
รายวิชาแกน โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้  
     
  7.1.1 รายงานตารางเรียนตารางจากระบบบริหารการศึกษา โดยขั้นตอนการรายงาน
ตารางเรียนตารางสอน สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนที่ 6 (ข้อ 6.1-6.6)  เพ่ือจัดท าเป็นเอกสารแนบท้าย
ประกาศตารางเรียนตารางสอน   
  7.1.2 ร่างและพิมพ์ประกาศตารางเรียนตารางสอน ระบุปฏิทินวิชาการ ก าหนดการใน
การด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน และจัดพิมพ์สารบัญ 
  7.1.3 เสนอประกาศตารางเรียนตารางสอนพร้อมเอกสารแนบให้ผู้บริหารลงนาม 
  7.1.4 จัดท าส าเนาเอกสารประกาศและเอกสารแนบท้าย  
  7.1.5 ส่งหนังสือประกาศตารางเรียนตารางสอนให้กับคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7.1.6 ติดประกาศตารางเรียนตารางสอนพร้อมเอกสารแนบท้ายที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
บริเวณหน้าห้องกองบริการการศึกษา  
  7.1.7 จัดท าประกาศตารางเรียนตารางสอนเป็นไฟล์ Pdf เพ่ือใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย , หน้าเพจเฟสบุค เป็นต้น โดยจัดส่งไฟล์ Pdf ให้
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงประกาศข่าวสารทางออนไลน์ ให้ช่วยด าเนินการให้ 
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ภาพที่ 7.1 ภาพแสดงตัวอย่างประกาศตารางเรียนตารางสอน 
 
 
 
 
 

                                  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 2561 
--------------------------------------------------------------- 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน   ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  ภาคเรียนท่ี 2  ป การศึกษา  2561 ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามมาตรา  27 และมาตรา  31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
ประกาศตารางเรียน ตารางสอน และก าหนดการต่าง   ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและอาจารย์ดังนี้ 

1. ตารางเรียน ตารางสอน ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบ 
ท้ังนี้ขอให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งกองบริการการศึกษา ภายในวันท่ี  
23 ธันวาคม 2561 

2. ตารางกิจกรรม 
วันที่ กิจกรรม 

23 ธันวาคม 2561 นักศึกษาช้ันป ท่ี 1-4 พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
24-26 ธันวาคม 2561 นักศึกษาช้ันป ท่ี 1-4 ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ (ตามแผนการเรียน) 
27-29 ธันวาคม 2561 นักศึกษาช้ันป ท่ี 4 และนักศึกษาค้างรุ่น  

ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์  
2-4 มกราคม 2562 นักศึกษาช้ันป ท่ี 3 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
5-7 มกราคม 2562 นักศึกษาช้ันป ท่ี 2 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
8-10 มกราคม 2562 นักศึกษาช้ันป ท่ี 1 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
13 มกราคม 2562 เป ดภาคเรียน / เริ่มเรียน 
13-20 มกราคม 2562 ขอเป ดรายวิชาเรียน (ติดต่อกองบริการการศึกษา) 
14-22 มกราคม 2562 นักศึกษาช้ันป ท่ี 1-4 และนักศึกษาค้างรุ่น  

ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาและลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีขอเป ดผ่านระบบออนไลน์ 
23-29 มกราคม 2562 นักศึกษาช้ันป ท่ี 1-4 และนักศึกษาค้างรุ่น  

กรณีลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ไม่ทันต้องยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน
ก าหนด(ล่าช้า) ได้ท่ีกองบริการการศึกษา 

13-27 มกราคม 2562 นักศึกษาช้ันป ท่ี 1-4 และนักศึกษาค้างรุ่น  
ส าหรับนักศึกษาท่ีขาดสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ป การศึกษา 2561 มีสิทธิ ยื่นค าร้อง
ขาดสอบปลายภาคได้ท่ีกองบริการการศึกษา 

30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ท่ีปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
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ภาพที่ 7.2 ภาพแสดงตัวอย่างประกาศตารางเรียนตารางสอน (ต่อ) 
 
 
 

 

วันที่ กิจกรรม 
3-13 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาช้ันป ท่ี 1-4 และนักศึกษาค้างรุ่น 

พิมพ์ใบแจ้งหนี้และช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารกรุงเทพหรือธนาคาร    
ไทยพาณิชย์ทุกสาขา (นักศึกษาช้ันป ท่ี 2-4 และนักศึกษาค้างรุ่นท่ีประสงค์จะผ่อนผัน
การช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา) 

23 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 นักศึกษาช้ันป ท่ี 1-4 และนักศึกษาค้างรุ่น 
กรณีท่ีผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้และช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารไทยพาณิชย์ 

9-13 มีนาคม 2562 สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 2562 
17 เมษายน 2562 วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องยกเลิกรายวิชาเรียน 
24 มกราคม 2562 วันสุดท้ายของการส่งเกรดแก้ I ภาคเรียนท่ี 1 ป การศึกษา 2562  

(ส าหรับนักศึกษารุ่นป  2560-2562) 
8 พ ษภาคม 2562 วันสุดท้ายของการส่งเกรดแก้ I ภาคเรียนท่ี 1 ป การศึกษา 2562 

(ส าหรับนักศึกษารุ่นป  2555-2559) 
12-15,18 พ ษภาคม 2562 สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 2562 
19 พ ษภาคม 2562 ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังก ษ (ส าหรับนักศึกษารุ่นป  2560-2562) 
16-25 พ ษภาคม 2562 อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  

(ส าหรับนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 2562) 
16-30 พ ษภาคม 2562 อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ 

(ส าหรับนักศึกษาท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 2562) 
 

ให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ ายปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการหากประสบปัญหา   
ใด   ให้แจ้งต่อมหาวิทยาลัย  ทันที 

 
ประกาศ   ณ  วันท่ี         ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

 
 
 

  (                                              ) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ภาพที่ 7.2 ภาพแสดงตัวอย่างข้อมูลตารางเรียนตารางสอนที่ใช้เป็นเอกสารแนบ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
ตารางสอน  ปีการศกึษา 2561/2
1501 คณิตศาสตร ์ รุ่น 2561 หมู ่1  ปกติ ป.ตรี 

Group ช่ือวิชา หนว่ยกิต หอ้ง วันเวลาเรียน อาจารย์ รหสัสอบ เลขตาราง
211 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู 3(2-2-5) 723 อ. 08:30 - 12:30 ผศ.หนึ่งฤทยั ชวนะลิขิกร 5b 1046

อ.นฤมล ตนัติชาติ
211 1061401 กฎหมายการศกึษา 2(2-0-4) คคศ 113 จ. 13:00 - 15:00 ผศ.ปิยะ มีอนนัต์ 1a 1047
10 1100000 วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) 1048
10 1100000. วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) 1049

211 1121101 จ านวนและการด าเนินการทางคณิตศาสตรร์ะดบัโรงเรียน 3(2-2-5) 624 จ. 08:30 - 12:30 อ.สิอร หาสาสนศ์รี 2b 1050
211 4092301 พีชคณิตเชิงเสน้ 1 3(3-0-6) ศว.105 ศ. 08:30 - 11:30 ผศ.ดร.ศกุรวรรณ แซอ่ึง้ 3a 1051
211 4092401... แคลคลูสั 2 3(3-0-6) 31016 พฤ. 08:30 - 11:30 ผศ.จฑุามาศ  บรรณสาร 4a 1052

1502 วิทยาศาสตร ์ รุ่น 2561 หมู ่1  ปกติ ป.ตรี 
Group ช่ือวิชา หนว่ยกิต หอ้ง วันเวลาเรียน อาจารย์ รหสัสอบ เลขตาราง

211 .4021103 เคมีพืน้ฐาน 3(3-0-6) 503 อ. 08:30 - 11:30 ผศ.ดร.เกตนณ์นิภา วันชยั 2a 1075
211 .4031102 ปฏบิตัิการชีววิทยาเบือ้งตน้ 1(0-3-0) ศว.414 พฤ. 08:30 - 11:30 ผศ.ธนิดา ยงยืน 8a 1076
211 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู 3(2-2-5) 723 จ. 13:00 - 17:00 อ.เนตรนิภา เจียมศกัดิ์ 5b 1077

ผศ.หนึ่งฤทยั ชวนะลิขิกร
211 1061401 กฎหมายการศกึษา 2(2-0-4) 712 จ. 08:30 - 10:30 ดร.สมกมล กาญจนพิบลูย์ 1a 1078
10 1100000 วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) 1079
10 1100000. วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) 1080
10 1100000.. วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) 1081

211 4021104. ปฏบิตัิการเคมีพืน้ฐาน 1(0-3-0) 504 ศ. 13:00 - 16:00 ผศ.ดร.เกตนณ์นิภา วันชยั 8a 1082
อ.จตุิธรณ์ เลาหพรชยัพนัธ์

211 4031101... ชีววิทยาเบือ้งตน้ 3(3-0-6) ศว.408 พ. 08:30 - 11:30 ผศ.ธนิดา ยงยืน 5a 1083

1503 สงัคมศกึษา  รุ่น 2561 หมู ่1  ปกติ ป.ตรี 
Group ช่ือวิชา หนว่ยกิต หอ้ง วันเวลาเรียน อาจารย์ รหสัสอบ เลขตาราง

211 1001201. คอมพิวเตอรส์  าหรบัครู 2(1-2-3) 31109 จ. 13:00 - 16:00 ผศ.ดร.บริบรูณ์  ชอบท าดี 1b 1107
211 1011107 คณุธรรม จริยธรรมและความเป็นครู 3(3-0-6) คคศ 103 อ. 08:30 - 11:30 ดร.ชยัยศ  เดชสรุะ 2b 1108
10 1100000 วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) 1109
10 1100000. วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) 1110

211 1101502 ประวัติศาสตรโ์ลกตะวันออกส าหรบัครูสงัคมศกึษา 3(3-0-6) 712 พ. 08:30 - 11:30 อ.พสัสกรณ์ วิวรรธมงคล 3b 1111
211 2524103. สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 31021 พฤ. 08:30 - 11:30 อ.นรเศรษฐ์ เตชะ 5b 1112
211 2551101.. ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกับรฐัศาสตร	์ 3(3-0-6) 43111 จ. 08:30 - 11:30 รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศยศ์ิลป์ 5a 1113

1504 การศกึษาปฐมวัย  รุ่น 2561 หมู ่1  ปกติ ป.ตรี 
Group ช่ือวิชา หนว่ยกิต หอ้ง วันเวลาเรียน อาจารย์ รหสัสอบ เลขตาราง

211 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัครู 3(2-2-5) 723 จ. 08:30 - 12:30 อ.ชนิกา จิตจกัร 5b 1120
อ.นฤมล ตนัติชาติ

211 1061401 กฎหมายการศกึษา 2(2-0-4) 3022 อ. 08:30 - 10:30 ผศ.ดร.พรเทพ รูแ้ผน 1a 1121
211 1071104. บคุลิกภาพและมนษุยสมัพนัธส์  าหรบัครูปฐมวัย 3(3-0-6) 602 ศ. 08:30 - 11:30 ผศ.ภรภทัร นิยมชยั 3a 1122
211 1071510 การรณรงคเ์พ่ือเด็ก 2(2-0-4) 602 อ. 10:30 - 12:30 ดร.ธนาวรรณ รกัษาพงษพ์านิช 4b 1123
211 1071609 ศิลปสรา้งสรรคส์  าหรบัเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 602 พฤ. 13:00 - 17:00 ผศ.บญุไท เจริญผล 2a 1124
10 1100000 วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) 1125
10 1100000. วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) 1126
10 1100000.. วิชาหมวดศกึษาทั่วไป 3(3-0-6) 1127
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ภาพที่ 7.3 ภาพแสดงตัวอยา่งการพิมพ์สารบัญ 
 
 

สาขาวิชา หน้า
1501 คณิตศาสตร์ 5 ปี 58/1 1
1502 วิทยาศาสตร์ 5 ปี 58/1 1
1503 สังคมศึกษา 5 ปี 58/1 1
1504 การศึกษาปฐมวัย 5 ปี 58/1 2
1505 คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี 58/1 2
1508 พลศึกษา 5 ปี 58/1 2
1510 การสอนภาษาไทย 5 ปี 58/1 2

1511 การสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี 58/1 3
1512 การประถมศึกษา 5 ปี 58/1 3
1513 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี 58/1 3
1501 คณิตศาสตร์ 5 ปี 59/1 4
1502 วิทยาศาสตร์ 5 ปี 59/1 4
1503 สังคมศึกษา 5 ปี 59/1 4
1504 การศึกษาปฐมวัย 5 ปี 59/1 5
1505 คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี 59/1 5
1508 พลศึกษา 5 ปี 59/1 5
1510 การสอนภาษาไทย 5 ปี 59/1 5
1511 การสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี 59/1 6
1512 การประถมศึกษา 5 ปี 59/1 6
1513 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี 59/1 6
1501 คณิตศาสตร์ 5 ปี 60/1 7

1502 วิทยาศาสตร์ 5 ปี 60/1 7
1503 สังคมศึกษา 5 ปี 60/1 7
1504 การศึกษาปฐมวัย 5 ปี 60/1 8
1505 คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี 60/1 8
1508 พลศึกษา 5 ปี 60/1 8
1510 การสอนภาษาไทย 5 ปี 60/1 9
1511 การสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี 60/1 9
1512 การประถมศึกษา 5 ปี 60/1 9

สารบัญ



๘๐ 

 

 
 

7.2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน เป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นเพ่ือมอบหมายภาระงาน

ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้สอนจะมีรายชื่ออาจารย์ทุกท่านที่มีภาระงานตารางสอนในภาคเรียนนั้น ๆ และได้มีการระบุหน้าที่ที่
อาจารย์ผู้สอนจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ ปฏิบัติการสอน วัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน จัดท ารายงาน มคอ.3/มคอ.4  มคอ.5/มคอ.6 ส่งผลการเรียน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะ
และมหาวิทยาลับมอบหมาย โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

 
7.2.1 เลือกเมนูหลักที่ “ตารางเรียน” แล้วเลือกที่ “รายงาน” และเลือกที่ “รายงาน

ภาระงานสอนอาจารย์” เพ่ือรายงานรายชื่อผู้สอนจากระบบบริหารการศึกษา 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.4 ภาพแสดงหน้าจอการเข้าเมนูรายงานภาระงานสอนอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 

 1.เลือก “ตารางเรียน” 

 2.เลือก “รายงาน” 

 3. เลือก “รายงานภาระงานสอนอาจารย์ 
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 7.2.2 ระบุข้อมูล “ปีการศึกษา” “ประเภทนักศึกษา” “คณะ” แล้วคลิก “ส่งออก 
Excel” เพ่ือรายงานรายชื่ออาจารย์ที่มีภาระงานสอนในแต่ละภาคเรียนจากระบบ  โดยรายงานรายชื่อ
อาจารย์ให้ครบทุกคณะ 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 7.5  ภาพแสดงหน้าจอการรายงานภาระงานสอนอาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.เลือกปีการศกึษา 
2.เลือกประเภทนักศกึษา 
3.เลือกคณะ 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอนไม่
ต้องพิมพ์ชือ่ เพือ่ให้ระบบ
รายงานขอ้มูลอาจารย์ทุก
ท่านในคณะ 

4.คลิก “ส่งออก Excel” 
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ภาพที่ 7.6 ภาพแสดงตัวอย่างไฟล์รายงานภาระงานสอนอาจารย์จากระบบบริหารการศึกษา  
 
       7.2.3 ร่างและพิมพ์ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ตามรายชื่อที่ผู้มีภาระงานสอนในภาค
เรียนนั้น ๆ โดยในค าสั่งจะพิมพ์แบ่งรายชื่อตามสังกัดคณะ พร้อมทั้งระบุหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนที่ต้อง
ปฏิบัติไว้ด้วย  
  7.2.4 เสนอผู้บริหารลงนามในค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 

7.2.5 จัดท าชุดส าเนาค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน   
7.2.6 ส่งเอกสารค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนไปยังคณะทั้ง 4 คณะ  
7.2.7 จัดท าไฟล์เอกสารเป็น Pdf เพ่ือเป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561/2

ล าดบั ช่ืออาจารย์ รวมเวลาที่สอน

1 ดร.สมกมล กาญจนพิบลูย์ 9.666666667
2 อ.วิจิตรตา โป๊ะฮง 21
3 ดร.ศิริพล แสนบญุส่ง 17
4 อ.สิอร หาสาสนศ์รี 9
5 อ.ภทัรภร พิกุลขวัญ 8.9
6 อ.รกัษมน ยอดม่ิง 20
7 อ.สพุตัรา ฟักออ่น 8.833333333
8 อ.สิรภพ สินธุประเสริฐ 9
9 ผศ.รชัดาภรณ์ ตณัฑิกุล 16

10 อ.นฤมล ตนัติชาติ 16
11 อ.วิชลดา รอดแกว้ 22.4
12 อ.ชนิกา จิตจกัร 21.4
13 อ.สพิุนดา เพชรา 15
14 อ.อจัฉราพรรณ กันสยุะ 8
15 อ.เนตรนิภา เจียมศกัดิ์ 25
16 อ.นรเศรษฐ์ เตชะ 13
17 ผศ.หนึ่งฤทยั ชวนะลิขิกร 16.4
18 อ.พสัสกรณ์ วิวรรธมงคล 13.66666667
19 อ.กรกนก ฮปัเปิล 13
20 อ.ศิริรตัน ์ชาวนา 12
21 อ.จฑุามาส นิลคง 1.333333333
22 ผศ.ดร.วริสรา จุย้ดอนกลอย 18.16666667
23 ผศ.บญุไท เจริญผล 8
24 ผศ.ภทัราวรรณ จนัทรเ์นตร์ 7.666666667
25 ผศ.ดร.บริบรูณ์  ชอบท าดี 12.5



๘๓ 

 

 
 

 
 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ที่        /256...       

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕61 
-------------------------------- 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน การจัดอาจารย์ผู้สอนและก าหนดภาระงานการสอนเป็นไปอย่าง                
มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับการมอบหมายภาระงานสอนส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ  ภาคเรียนที่ 2          
ปีการศึกษา   ๒๕61 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
๒๕61 ดังนี้ 
 ๑. คณะครุศาสตร์ 
  1.1 ชื่อ................. นามสกุล............. 1.2 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  1.4 ชื่อ................. นามสกุล............. 1.5 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  1.6 ชื่อ................. นามสกุล............. 1.7 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  1.8 ชื่อ................. นามสกุล............. 1.9 ชื่อ................. นามสกุล.............  

  1.10 ชื่อ................. นามสกุล............. 1.11 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  1.12 ชื่อ................. นามสกุล............. 1.13 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  1.14 ชื่อ................. นามสกุล............. 1.15 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  1.16 ชื่อ................. นามสกุล............. 1.17 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  1.18 ชื่อ................. นามสกุล............. 1.19 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  1.20 ชื่อ................. นามสกุล............. 1.21 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  1.22 ชื่อ................. นามสกุล............. 1.23 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  1.24 ชื่อ................. นามสกุล............. 1.25 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  1.26 ชื่อ................. นามสกุล............. 1.27 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  1.28 ชื่อ................. นามสกุล............. 1.29 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  1.30 ชื่อ................. นามสกุล............. 1.31 ชื่อ................. นามสกุล............. 

1.32 ชื่อ................. นามสกุล............. 1.33 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  

/๑. คณะครุศาสตร์… 
 

ภาพที่ 7.7 ภาพแสดงตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
 
 



๘๔ 

 

 
 

4. คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 
  4.24 ชื่อ................. นามสกุล............. 4.25 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  4.26 ชื่อ................. นามสกุล............. 4.27 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  4.28 ชื่อ................. นามสกุล............. 4.29 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  4.30 ชื่อ................. นามสกุล............. 4.31 ชื่อ................. นามสกุล............. 

4.32 ชื่อ................. นามสกุล............. 4.33 ชื่อ................. นามสกุล.............  
4.24 ชื่อ................. นามสกุล............. 4.25 ชื่อ................. นามสกุล............. 

 4.26 ชื่อ................. นามสกุล............. 4.27 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  4.28 ชื่อ................. นามสกุล............. 4.29 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  4.30 ชื่อ................. นามสกุล............. 4.31 ชื่อ................. นามสกุล............. 

4.32 ชื่อ................. นามสกุล............. 4.33 ชื่อ................. นามสกุล............. 
  

 หน้าที ่ ๑. ปฏิบัติการสอน วัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชา 
  ๒. จัดท ารายงาน มคอ.3/มคอ.4 (รายละเอียดของแต่ละรายวิชา) ก่อนเปิดภาคเรียนและจัด 
      ท ารายงาน มคอ.5/มคอ.6 (รายงานผลการด าเนินงานแต่ละรายวิชา) ภายใน ๓๐ วัน  
      หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
  ๓. ส่งผลการเรียนตามเวลาที่ก าหนด 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะและมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีแก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัยฯ  หากมีปัญหาขัดข้องที่ 
          ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รายงานผ่านคณบดีและมหาวิทยาลัยฯ  ทราบเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
 ต่อไป 
 
 

สั่ง ณ วันที่             มกราคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

 
 

(                                               ) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 

ภาพที่ 7.8 ภาพแสดงตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน(ต่อ) 
 
 
 
 



๘๕ 

 

 
 

ปัญหา   
อาจารย์ผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล , ต าแหน่งทางวิชาการ ท าให้ข้อมูลชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ตรงกับในค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
 แนวทางแก้ไขปัญหา   
 ประสานงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการกับงานทรัพยากรบุคคล 
และจัดท าค าสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้กับอาจารย์ผู้สอน 
 ข้อเสนอแนะ   
 1.ผู้ปฏิบัติต้องตรวจสอบการข้อมูลรายชื่อผู้สอนกับต าแหน่งทางวิชาก่อนจัดพิมพ์ค าสั่งทุกครั้ง โดย
การประสานงานขอข้อมูลจากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย  
 2.จัดท าฐานข้อมูลรายชื่ออาจารย์ผู้สอน และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล    นางสาวบัณฑิตา  สอนดี 
วัน เดือน ปี ที่เกิด  25 มกราคม 2532 
สถานที่เกิด   กรุงเทพมหานครฯ 
ที่อยู่ปัจจุบัน   200/111  หมู่ 3 ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2553  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ประสบการณ์ท างาน 
 พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 

หน่วยงาน : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
 

 


