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คานา
คู่มื อ ปฏิ บั ติ งานหลั ก เล่ม นี้ จัด ท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ ง มาตรฐานการกาหนดระดั บ
ตาแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็น
เอกสารแสดงเส้นทางการทางานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ
ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงาน โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความสาคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทาให้งานของหน่วยงานมีระบบ
และมีประสิทธิภาพมากขึน้ จากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านหลั ก เกี่ ย วกั บ กระบวน การจั ด ตารางเรี ย น
ตารางสอนของงานหลักสูตรและแผนการเรียน กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธ ยา เพื่อให้ผู้ปฏิ บัติงานทราบขั้น ตอน วิธีป ฏิ บัติง าน รวมทั้ ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบั ง คับ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดตารางเรียนตารางสอนและเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรในหน่วยงาน
ให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้เพราะงานจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ
ความถูกต้อง รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
ท้ า ยนี้ ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ใ ห้ ค วามรู้ แ ละค าแนะน าด้ ว ยดี ต ลอดมา และ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่ง ที่สนับสนุนและส่ง เสริมให้จัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ผู้อานวยการกองบริการ
การศึกษา ที่เป็นกาลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี

นางสาวบัณฑิตา สอนดี
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
มีนาคม 2562
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ส่วนที่ 1
บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 โทรสาร 0–35322076 ก่อ ตั ้ง มาตั ้ง แต่ร ัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้า เจ้า อยู ่ห ัว พระราชทานทรัพ ย์ จ านวน
30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัด ครูเมื องกรุง เก่ า เมื่อวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2448 ตั้ ง อยู่ บริเวณหลั ง
พระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 - 3 แต่เพิ่มวิชาครู
พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการดาเนินการ
ผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียด
พ.ศ. 2475 ยุบ เลิกโรงเรียนฝึก หัดครูเมื องกรุง เก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครู มูลตาหนั ก
เพนียดแห่งเดียว
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
ประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตร
ครูมูลกสิกรรม
พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากตาหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ตาบลหัวแหลม
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดทาการสอนเมื่อวันที่
1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจา) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตาบลหอรัตนไชยบริเวณหอพัก
อู่ทองในปัจจุบัน
พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัด ครูป ระกาศนีย บัตรจัง หวั ดพระนครศรีอ ยุธยา ได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2498 เริ่ มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 – 2 - 2 ของกรมฝึกหัดครูรั บ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี
พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนน
ปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาทาการผลิตครูหลายระดับ
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 เปิดสอนระดับปริญ ญาตรี (ค.บ.)
หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อม ๆ กัน
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิ พลอดุลยเดชพระราชทานนามวิ ทยาลัยครูว่ า
สถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็ นสถาบันราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา ตามพระราชบัญญั ติสถาบันราชภั ฏ
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
ใช้ทาให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายในปี 2564
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

๓
3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับ
การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้ องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิ ชาการและวิชาชีพชั้นสู ง ทาการสอน วิจัย ให้ บริการวิชาการแก่สัง คม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอานาจและ
หน้าที่ (1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการ
แก่สัง คม การผลิตและส่ งเสริม วิทยฐานะครู การทานุ บารุง ศิ ลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ สิ่ง แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงกาหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็น
เลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน
3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่ง เสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
การให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

๔
6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า
เพื่อให้เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนและการวิจัยสู่ระดับสากล
10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซีย น
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

๕
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สานักงานอธิการบดี
คณะครุศาสตร์
กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองบริการการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานการเงิน

งานติดตามและ
ประเมินผล

งานทะเบียนและ
ประมวลผล

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ
งานช่วยอานวยการ
ผู้บริหาร

งานตรวจสอบภายใน
งานทรัพยากรบุคคล

งานประกันคุณภาพ
งานแผนงานและ
งบประมาณ
งานวิเทศสัมพันธ์
งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ

งานนิติการ
งานบริการและฝึกอบรม
งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้

งานบัญชี
งานพัสดุ

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา
นานาชาติ

งานบัณฑิตศึกษา
งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
งานให้คาปรึกษา
แนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ

สานักงานคณบดี

สานักงานคณบดี

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการวิชาการ

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน

งานบริหารวิชาการและพัฒนา
การเรียนการสอน

งานวิจัย
งานยุทธศาสตร์

งานบัณฑิตศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา

โรงเรียนสาธิตมัธยม

ศูนย์สหกิจศึกษา
โรงเรียนประถมสาธิต

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร
และบุคลากร
ทางการศึกษา

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ
งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานบริหารระบบ
สารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สานักงานคณบดี

ภาควิชา
มนุษศาสตร์

ภาควิชา
สังคมศาสตร์

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

สานักงานคณบดี
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนานักศึกษา
งานสื่อสารองค์กร
งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน

งานบริหารงานทั่วไป

งานบัณฑิตศึกษา

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน
งานบัณฑิตศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

งานอาคารสถานที่และซ่อมบารุง

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์

งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์

ศูนย์หนังสือ

งานอยุธยาศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

งานสื่อสารองค์กร

ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

สถาบันอยุธยาศึกษา

ศูนย์สะเต็มศึกษา

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
งานบริหารงานทั่วไป

งานวิทยวิชาการ

๖

ประวัติสานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ระบุให้วิทยาลัยครู
เป็นส่วนราชการในกรมการฝึกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญ ญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มาตรา 7 โดยกาหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่ง มีส่วนราชการ 2 ส่วน ประกอบด้วย
สานักงานอธิการบดี (แบ่งออกเป็น 4 แผนก ประกอบด้วย แผนกธุรการ แผนกแผนงานและประเมินผล แผนก
การเงิน แผนกพัสดุ)
ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2527 มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย ครู ได้ แ ก้ ไ ข
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งแบ่งส่วน
ราชการตามมาตรา 7 วิทยาลัยครูแต่ละแห่ง มีส่วนราชการ 3 ส่วน ประกอบด้วย สานักงานอธิการบดี (อาจ
แบ่งออกเป็นฝ่ายหรือแผนก) คณะวิชา (อาจแบ่งเป็นภาควิชา) หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ (อาจแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนก) ตามนัยแห่งพระราชบัญญั ติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 นี้ ทาให้
แผนกต่าง ๆ ที่สังกัดสานักงานอธิการบดี ได้ยกฐานะเป็น “ฝ่าย” ดังนั้น สานักงานอธิการบดี 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 ทาให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็น
ส่วนราชการ ในสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้วันที่ 25 ตุลาคม
พ.ศ. 2538 สานักงานสภาสถาบันราชภัฏประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฎ เพื่อ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยสานักงาน
อธิการบดี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 11 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่าย
สวัสดิการ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เพื่อความเหมาะสม สานักงานอธิการบดี 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 กาหนดให้มีส่วนอานวยการและสานักงาน
เลขานุการในสานักงานอธิการบดี สานักงานอธิการบดีจึง ให้มีส่วนอานวยการในสานักงานอธิการบดี แบ่ง
ออกเป็น 11 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ ฝ่าย
อาคารสถานที่
ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมหน่วยงานใน
สานักงานอธิการบดี เพื่อรองรับการเป็นนิติบุคลภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2544 จึงได้มีการยุบหน่วยงานบางหน่วยงาน และจัดตั้งเป็น
หน่วยงานใหม่ขึ้น ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ (งานสารบรรณ งานประชุม งานกิจกรรมสภา งานเลขานุการ
ผู้บริ หาร) ฝ่ ายอาคารและสถานที่ (งานอาคารและศิ ลปกรรม งานวางผั ง และพั ฒนาออกแบบ งานระบบ
สาธารณูปโภค งานซ่อมบารุง งานรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานพัฒนาพื้นที่) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
(งานทรัพยากรบุคคล งานนิติกรรมและวินัย งานพัฒนาและบุคลากร งานสวัสดิการสิทธิประโยชน์) ฝ่ายการเงิน
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(งานการเงินงานบัญ ชี) ฝ่ายทรัพ ย์สิน และการจัดการรายได้ (งานฝ่ายทุนมูลนิธิ งานจัด การทรัพ ย์สิน และ
องค์การจัดหารายได้) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัสดุ
ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรี อยุธ ยา ตามพระราชบัญ ญัติม หาวิ ทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ ปี พ.ศ. 2548 มี การ
กาหนดจัด ตั้ง ส่วนราชการตามกฎกระทรวงจัด ตั้ง ส่ว นราชการในมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีส่วนราชการ 8 ส่วนราชการ
ได้แก่ สานักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และสานักวิทยบริการละเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2549 มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ในส่วน
ของสานักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายแลแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ตั้ ง อยู่ ณ อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13000 โทรศัพท์ 0-3532-2076-9 ต่อ 1227 โทรสาร 0-3524-2708
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของของสานักงานอธิการบดี
ปรัชญาของสานักงานอธิการบดี
สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
วิสัยทัศน์ของสานักงานอธิการบดี
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานทุกพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยภายในปี 2564
พันธกิจของสานักงานอธิการบดี
1) สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุ น
การดาเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2) สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพสูงรองรับการพัฒนาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3) ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการและการบริการการศึกษา
4) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและการบริการการศึกษา
5) ส่งเสริมการนาศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
6) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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แผนผังแสดงโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารของสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ก
สานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ผู้อานวยการกองกลาง

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา

ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานบุคคล

งานแผนงานและงบประมาณ

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานการเงินและบัญชี

งานติดตามและประเมินผล

งานทะเบียนและประมวลผล

งานพัฒนานักศึกษา

งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ

งานประสานงานจัดบัณฑิตศึกษา

งานกิจกรรมและกี า

งานยานพาหนะ

งานประกันคุณภาพ

งานพัสดุ

งานวิเทศสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์
งานนิติการ
งานสวัสดิการและหารายได้
งานกิจการคณะกรรมการ
งานตรวจสอบภายใน
หมายเหตุ

จัดตั้งตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ ศ
ลงวันที่ กันยายน
หมวด ข้อ โดยใช้ อัตรากาลังในงานตรวจสอบภายใน กองกลาง สานักงานอธิการบดี
จัดตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ ศ
ลงวันที่ มกราคม
ใช้อัตรากาลังในงานประสานงานจัดบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึก ษา สานักงานอธิการบดี
จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ลงวันที่ มิถุนายน
ใช้อัตรากาลังในงานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
จัดตั้งเพื่อดาเนินงานด้านการบริหารจัดการงานหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เปนไปตามระเบียบว่าด้วย การบริหารการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ ศ
ใช้อัตรากาลังในงานสวัสดิการและหารายได้ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
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ประวัติกองบริการการศึกษา
พ.ศ.2518 ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 วิทยาลัยครูเป็นส่วนราชการใน
กรมการฝึกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการเป็นสานักงานอธิการและคณะวิชา โดยสานักงาน
อธิการ แบ่งส่วนราชการออกเป็นแผนก ซึ่งสานักส่งเสริมวิชาการในขณะนั้นมีฐานะเป็นแผนกเรียกว่า “แผนก
ทะเบียนและวัดผล” มีหัวหน้าหน่วยงานในตาแหน่ง “หัวหน้าแผนกทะเบียนและวัดผล” มีภารกิจ คื อ
รับผิดชอบ หลักสูตรและแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน งานทะเบียนและงานวัดผลนักศึกษา
พ.ศ.2527 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยครู โดยแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.
2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 มีสาระสาคัญ คือ
“มาตรา 7 วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส่วนราชการ ดังนี้
1) สานักงานอธิการ
2) คณะวิชา
3) หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นเพื่อส่งเสริมวิชาการ สานักงานอธิการบดี อาจแบ่งเป็นฝ่าย
หรือแผนก คณะวิชา อาจแบ่งเป็นภาควิชา
ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 นี้ แผนกทะเบียนและวัดผลเข้า
สังกัดในหน่วยส่งเสริมวิชาการชื่อ “สานักงานส่งเสริมวิชาการ” และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2530 ได้แบ่งฝ่ายในสานักส่งเสริมวิชาการ 6 ฝ่ายดังนี้
1) ฝ่ายเลขานุการ
2) ฝ่ายแผนงานและวัดผล
3) ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
4) ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
5) ฝ่ายหอสมุด
6) ฝ่ายเอกสารตารา
มีหัวหน้าหน่วยงานเป็น “หัวหน้าสานักส่งเสริมวิชาการ” ขึ้นตรงต่อรองอธิการฝ่ายวิชาการ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ “วิทยาลัยครู” ทาให้สานักส่งเสริมวิชาการมีฐานะเป็นส่วนราชการเพื่อส่งเสริม
งานวิชาการของสถาบันราชภัฏในกรมการฝึกหัดครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ในตาแหน่ง “ผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการ” ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีการแบ่ง ส่ว น
ราชการ ดังนี้
1) ฝ่ายงานหลักสูตรและแผนการเรียน
2) ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
3) ฝ่ายเอกสารการพิมพ์
4) ฝ่ายหอสมุด
พ.ศ.2538 ประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ พ.ศ.2538 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
25 มกราคม พ.ศ.2538 ทาให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นส่วนราชการ ในสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2538 สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ เพื่อความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

๑๐

และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ทาให้ฝ่ายหอสมุดเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสานัก
วิทยบริการ สานักส่งเสริมวิชาการมีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นกลุ่มงานสนับสนุนกิจการสถาบันมีชื่อใหม่เป็น
สานักทะเบียนและประมวลผล มีตาแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานในตาแหน่ง “ผู้อานวยการสานักทะเบียนและ
ประมวลผล” ขึ้นตรงกับรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการมีภารกิจคือ รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน
งานทะเบียนและประมวลผล มีการปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วนราชการเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
1) ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
2) ฝ่ายทะเบียนและประวัตินักศึกษา
3) ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
4) ฝ่ายเลขานุการ
พ.ศ. 2542 ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงานของสถาบั น ราชภั ฏ ท าให้ ส านั ก ทะเบี ย นและ
ประมวลผลเปลี่ยนเป็นสานักส่งเสริมวิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการ เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ฝ่ายเลขานุการ
2) ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
3) ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
การดาเนินงานยังครอบคลุมภารกิจเช่นเดียวกับปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา ในตาแหน่ง “ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการ” และขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พ.ศ. 2547 สถาบั น ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ปรั บ เปลี่ ย นสถานะจากสถาบั น ราชภั ฏ เป็ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีการปรับโครงสร้างการบริหารภายใน
โดยส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการเปลี่ ย นเป็ น กองบริ ก ารการศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ภายใต้ ก ารดู แ ล
รับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในตาแหน่ง “ผู้อานวยการกองบริการ
การศึกษา” ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
1) งานบริหารงานทั่วไป
2) งานทะเบียนและประมวลผล
3) งานหลักสูตรและแผนการเรียน
พ.ศ. 2555 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทาให้
กองบริการการศึกษา ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชา มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
1) งานบริหารงานทั่วไป
2) งานทะเบียนและประมวลผล
3) งานหลักสูตรและแผนการเรียน
4) งานประสารการจัดบัณฑิตศึกษา
และมีงานสหกิจศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กองบริการการศึกษาปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 1
หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 035-241196

๑๑

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารงาน
กองบริการการศึกษา ยึดหลักปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย เป็น
แนวทางในการดาเนินงาน ประกอบกับได้มีการกาหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการ
บริหารงานและนโยบายคุณภาพในการกาหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหารงาน
และนโยบายคุณภาพดังกล่าว ซึ่งมีความสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย โดยที่บุคลากรของหน่วยงานได้มีส่วน
ร่วมในการกาหนดและแสดงความคิดเห็น และได้เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบ และได้มีการปรับปรุงพันธกิจของกองเพื่อให้ครอบคลุมกับภารกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
จริง ประกอบกับการปรับเปลี่ยนนโยบายของมหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษาได้มีการทบทวน ปรับปรุง
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกองบริการการศึกษา ตลอดจนได้กาหนดอัตลักษณ์ของกอง
บริการการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ดาเนินการในปัจจุบัน
ปรัชญา
พัฒนาคน พัฒนางาน บริการที่ดี
ปณิธาน
มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม ความคิดสร้างสรรค์
และนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน และให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์
บริหารจัดการเพื่อให้บริการการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่าย
พันธกิจ
ประสานภารกิ จ การให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาด้ า นการรั บ สมั ค รและสอบคั ด เลื อ ก
นักศึกษาใหม่ ทะเบียนนักศึกษาและสถิตินักศึกษา วัดผลและประมวลผลการศึกษา รับรองคุณวุฒิ หลักสูตร
การศึกษา และแผนการศึกษา ตลอดจนงานประสานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและงานประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา
นโยบายการบริหารงานและนโยบายคุณภาพ
ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
อัตลักษณ์ของกองบริการการศึกษา
บริการการศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนสาเร็จการศึกษาและตลอดไปเมื่อท่านต้องการ
ข้อมูลสภาพปัจจุบัน
ปัจจุบันกองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี 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

สานักงาน
อธิการบดี

กองบริการ
การศึกษา

งานบริหารทั่วไป

งานหลักสูตรและแผนการ
เรียน

งานทะเบียนและ
ประมวลผล

งานบัณฑิตศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

๑๓

แผนผังโครงสร้างการแบ่งงานภายในกองบริการการศึกษา
ปัจจุบันกองบริการการศึกษา แบ่งโครงสร้างการกาหนดตาแหน่ง เป็น 5 งาน ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้

สานักงานอธิการบดี

กองบริการการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

- หน่วยธุรการ
- หน่วยการเงินและพัสดุ
- หน่วยประกันคุณภาพ

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

- หน่วยหลักสูตรและแผนการเรียน
- หน่วยตารางเรียนตารางสอน
- หน่วยเทียบโอนผลการเรียน

งานทะเบียนและประมวลผล

- หน่วยรับนักศึกษา
- หน่วยทะเบียนนักศึกษา
- หน่วยประมวลผลการศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

- งานบริหารทั่วไป
- งานมาตรฐานบัณฑิต

ศูนย์สหกิจศึกษา

- งานบริหารทั่วไป
- งานจัดอบรม
- ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ

๑๔

ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
กองบริการการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการด้านการศึกษา การให้บริการด้าน
วิชาการ การรับสมัครคัดซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้
1) งานธุรการและสารบรรณของหน่วยงาน รวมทั้ง งานบริหารทั่วไป การจัดทาเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
2) งานการเงินและงานพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจ้าง/การแทงจาหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
3) จัดทาแผนงาน โครงงานและงบประมาณของหน่วยงาน เช่น จัดทาแผนต่างๆ ของหน่วยงาน
จัดทาโครงการและเสนอขอตั้งงบประมาณ
4) ดาเนินการจั ดท าประกัน คุณภาพการศึกษาและควบคุ มภายในและการบริ หารความเสี่ย ง
ภายในหน่วยงาน รวมทั้งรวบรวมและรายงานข้อมูลด้านตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย เช่น ศึกษา
และรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมและจัดทาเอกสารเพื่องานประกัน
คุณภาพการศึกษา จัดทารายงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
5) ดาเนิ นงานด้า นการรับ สมั ครนัก ศึก ษาและคั ดเลือ กบุ คคลเข้า ศึก ษาต่อ เช่ น จัด ทาข้อ มู ล
หลั ก สู ต ร จ านวนผู้ ส มั ค ร สถิ ติ ก ารรั บ สมั ค ร การประชาสั ม พั น ธ์ การจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการ ประสารงานด้านการจัดสอบ ทาข้อสอบ สถานที่สอบ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
6) ระบบรั บ สมั ค รและสารสนเทศ เช่ น ก าหนดข้ อ มู ล ในระบบรั บ สมั ค ร บั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
ตรวจสอบการใช้งานระบบรับสมัคร การรายงานข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การประมวลผล
คะแนนสอบและการประกาศผลสอบ
7) งานทะเบียนนักศึกษา เช่น รับรายงานตัวเป็นนักศึกษา การออกรหัสนักศึกษา บันทึกข้อมูล
ประวัตินักศึกษา ปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล คานาหน้าชื่อ ยศ ตาแหน่ง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วัน/เดือน/ปีเกิด
คุณวุฒิการศึกษา และอื่นๆ ที่กาหนดในระบบทะเบียนของนักศึกษา
8) ตรวจสอบคุณวุฒิ เช่น การจัดทาหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิ การบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบ
คุณวุฒิ จัดเก็บหลักฐาน ตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9) ดาเนินการจัดทาบัตรนักศึ กษา เช่น จัดทาข้อมูลนักศึกษา ถ่ายรูปนักศึกษา และจัดทาบัตร
นักศึกษา/ประสานงานการทาบัตร รวมทั้งการจัดทาบัตรเข้าห้องสอบ
10) งานด้านการให้บริการนักศึกษาและบุคคลภายนอก เช่น การให้บริการติดต่อสอบถาม แนะนา
ช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษา และที่เกี่ยวข้องกับงานในกองบริการการศึกษา จัดทาเอกสาร
คาร้องเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ และเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11) จั ด ท าปฏิ ทิ น วิ ช าการส าหรั บ ภาคปกติ แ ละภาคพิ เ ศษหรื อ การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร
ประจาการ(กศ.บป.) จัดทาปฏิทินอนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา จัดทาปฏิทินการทางานของ
บุคลากรแต่ละสายงาน
12) การลงทะเบียน/ยกเลิกวิชาเรียน เช่น การบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียน การบันทึกข้อมูล
แก้ไขการลงทะเบียน การบันทึกข้อมูลการยกเลิกรายวิชาเรียน การจัดทาสถิตินักศึกษาปัจจุบัน
สถิตินักศึกษาที่ลงทะเบียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๕

13) ตรวจสอบและประมวลผลการเรียน เช่น บันทึกผลการเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การ
แก้ไขผลการเรียนตามที่ได้รับอนุญ าต การปรับข้อมูลรายวิชา สัญ ลักษณ์ผลการเรียน การ
ประมวลผลการเรียน การคิดค่าระดับคะแนน เกรดเฉลี่ยสะสม
14) ดาเนินการวัดผลการศึกษา เช่น การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร การตรวจสอบการสาเร็จ
การศึ ก ษา/ครบหลั ก สู ต ร จั ด ท ารายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาเสนอขออนุ มั ติ ผ ลการส าเร็ จ
การศึกษา
15) ออกหลั ก ฐานรั บ รองการส าเร็ จ การศึ ก ษา เช่ น ใบรายงานผลการเรี ย นฉบั บ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใบรับรองคุณวุฒิ ใบปริญญาบัตร ใบแทนต่างๆ และหนังสือรับรองต่างๆ
16) ประสานงานปริ ญญาบั ตร เช่ น จัด ทารายชื่อ บัณ ฑิ ต เรี ยงใบปริญ ญาบัต ร จั ดแถวบัณ ฑิ ต
ประสานงานข้อมูลบัณฑิต จานวนบัณฑิตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
17) งานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาการ เช่น ศึกษา วิเคราะห์และประสานงานการเสนอหลักสูตร
ตรวจสอบรูปแบบรายละเอียดของหลักสูตร ประสานงานการจัดส่ งข้อมูลหลักสูตร ติดตาม
หลักสูตร จัดเก็บข้อมูลหลักสูตร รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาการ อาทิเช่น มคอ.
ต่างๆ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการเกี่ยวกับการเสนอร่างพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา ครุยวิทยฐานนะฯ จัดทาฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมาย
18) แผนการเรียน เช่น ประสานงานการจัดแผนการเรียน บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของแผนการเรียน ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลการจัดแผนการเรียน จัดทาข้อมูลเพื่อเผยแพร่
19) เทียบโอนและยกเว้นรายวิชา เช่น คัดกรองข้อมูลการโอน/ยกเว้นรายวิชา ตรวจสอบข้อมูล
รายวิชา ผลการเรียน วิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา จัดทาบัญชีและข้อมูลการขอโอน/ยกเว้น
รายวิชารายบุคคล เสนอข้อมูลเพื่อขออนุมัติผลการเทียบโอน/ยกเว้น ประกาศผลและแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลในระบบและจัดเก็บหลักฐานการเทียบโอน/ยกเว้น การชาระเงิน
20) จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เช่น ประสานงานข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ข้อมูลห้องเรียน/
อาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอน จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ การสอบนอกตาราง
การขอเปิดวิชาเรียน การบันทึกข้อมูลการจัดตาราง ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล จัด ทาประกาศ
และเผยแพร่ข้อมูล ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลในกรณีที่เกิดปัญหา จัดเก็บหลักฐานแต่ละภาคเรียน
21) ประสานงานการจัด การเรีย นการสอนรายวิช าศึ กษาทั่ วไป เช่ น ตรวจสอบแผนการเรีย น
รายวิชาศึกษาทั่วไป คานวณรายวิชาและจานวนนักศึกษา ประสานงานจัดหาอาจารย์ผู้สอน
จัดตารางสอน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน เปิดระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ปรับปรุง
แก้ไขข้อมูล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
22) ให้บริการข้อมูลการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้ข้อมูลกับอาจารย์ผู้สอน คณบดี/รองวิชาการ
และบุคคลทั่วไป ข้อมูลการจัดห้องเรียน สถิตินักศึกษา รหัสสอบ จานวนวิชา ภาระงานสอน
ของอาจารย์
23) ประสานการจัดการเรียนการสอนศูนย์นอกที่ตั้ง เช่น ประสานงานด้านการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง สนับสนุนข้อมูลและประสานงาน
เพื่อการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ให้มีมาตรฐาน ความเพียงพอต่อการให้บริการ
นักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑๖

24) ประสานการจั ด บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เช่ น ประสานงานและสนั บ สนุ น การจั ด ท าหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา ปฏิทินวิชาการและอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25) จัดทาคู่มือนักศึกษา คู่มือการปฏิบัติง านของคณาจารย์ คู่มือการพัฒนาหลักสูตร คู่มือการ
จัดทาหลักสูตร
26) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
เช่น การประชุมสภาวิชาการ การประชุมคณะกรรมการวิชาการ เป็นต้น

๑๗

ส่วนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดตารางเรียนตารางสอน
การจัดตารางเรียนตารางสอน
ตารางเรียนตารางสอน หมายถึง การระบุรายละเอียดของแต่ละรายวิชาเกี่ยวกับห้องเรียน วันเวลา
ที่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดตารางเรียนตารางสอน หมายถึง การจัดการกับข้อมูลห้องเรียน วัน เวลา และรายวิชาเรียน
ที่เปิดสอนแต่ละภาคเรียนให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ต่อการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนการสอนของทั้งอาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในแต่ละรายวิชา
ได้ดีที่สุด
การจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นงานที่จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดเรียนในแต่ละ
ภาคเรียน และต้องมีการประชาสัมพันธ์ใ ห้อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนทราบ โดยการจัดตารางเรียนตารางสอนนั้น จะมีขั้นตอนในการดาเนินทั้งหมด 7 ขั้นตอน โดย
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการรวบรวมข้อมูลและจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการดาเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน
ซึ่ง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องประสานงานกับผู้ปฏิบัติเกี่ยวข้อมูลต่าง ๆ ซึ่ง ประกอบด้วยข้อมูลรายชื่ออาจารย์
ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลแผนการเรียนของนักศึกษาและตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน เนื่องจากเป็นข้อมูลตั้งต้นสาหรับใช้ดาเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน และใช้สาหรับขั้นตอนที่
จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มสาหรับตารางสอนในขั้นตอนที่ 2 ให้เรียบร้อยก่อนดาเนินการจัดตารางสอนใน
ขั้นตอนที่ 3 คือ การดาเนินการจัดตารางเรี ยนตารางสอน ที่ผู้ปฏิ บัติจะต้ องจัดเตรี ยมอุ ปกรณ์ สถานที่
กาหนดวั นดาเนิน การและนัดหมายคณะกรรมการทราบด้วยการจัด ทาคาสั่ง ปฏิบัติง าน และเมื่อถึง วั น
ดาเนิน การจั ด ตารางเรี ยนตารางสอน ผู้ ป ฏิ บัติ ง านจะเป็ น ผู้อ านวยความสะดวกและให้ ก ารสนับ สนุ น
ช่วยเหลือแก่คณะกรรมการ ตั้งแต่แจกเอกสาร ดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แก้ไ ข
ปัญ หาเฉพาะที่ เ กิ ด ขึ้ น รวบรวมเอกสารแบบฟอร์ม ที่ ค ณะกรรมการการปฏิ บั ติ ง านเสร็ จ สิ้ น พร้ อ มทั้ ง
ตรวจสอบข้อมูลในการจัดตารางเรียนตารางสอนให้ถูกต้องรูปแบบที่กาหนด เมื่อได้แต่ละสาขาวิชาได้รับการ
จัดตารางเรียนตารางสอนจากคณะกรรมการแล้ว ผู้ปฏิบัติง านจึงเริ่มดาเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4 การ
จัดทารหัสสอบของแต่ละรายวิชาให้แล้วเสร็จ ผู้ปฏิบัติจึงดาเนินการในขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลตารางเรียน
ตารางสอนลงระบบบริหารการศึกษา ซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูลรายวิชา 2 ประเภท คือบันทึกข้อมูลรายวิชา
เรียนตามแผนการเรียน และบันทึกข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยจะเป็นการระบุวันเวลาที่จัดสอน จานวน
รับลงทะเบียน ชื่ออาจารย์ผู้สอน และรหัสสอบ เมื่อผู้ปฏิบัติบันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนในระบบ
บริหารการศึกษาครบทุกสาขาวิช าแล้ว จึง ดาเนินการในขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกลงระบบ
บริหารการศึกษา ซึ่งจะดาเนินการตรวจสอบตารางสอนของอาจารย์รายบุคคล ตารางการใช้ห้องเรียน ให้
ถูกต้อง ก่อนที่ดาเนินการในขั้นตอนที่ 7 จัดพิมพ์ประกาศตารางเรียนตารางสอนและคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละภาคเรียน พร้อมทั้งสาเนาชุดเอกสาร ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยขั้นตอนการดาเนินการทั้ง 7 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้

๑๘

ขั้นตอน การจัดตารางเรียนตารางสอน
รวบรวมข้อมูลสาหรับจัดตารางเรียนตารางสอน

จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มสาหรับจัดตารางเรียนตารางสอน

ดาเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน

กาหนดรหัสสอบแต่ละรายวิชา

บันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนในระบบบริหารการศึกษา

ตรวจสอบข้อมูล
ตารางเรียนตารางสอนที่บันทึกใน
ระบบบริหารการศึกษา

จัดทาประกาศตารางเรียนตารางสอน
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผสู้ อน
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ไม่ถูกต้อง

แก้ไข
ข้อมูล

๑๙

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลสาหรับจัดตารางเรียนตารางสอน
ในงานจัดตารางเรียนตารางสอน ผู้ปฏิบั ติง านจะทราบถึง ข้อมูลที่ใช้ ดาเนิน การจั ดตารางเรีย น
ตารางสอน ซึ่ ง ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น จะประกอบไปด้ ว ย ข้ อ มู ล รายชื่ อ ผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิ ช าและรายชื่ อ
คณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน กับข้อมูลห้องเรียนแต่ละอาคาร
ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะต้องเป็นผู้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน
เพื่อใช้สาหรับการจัดเตรียมเอกสาร และเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนใช้สาหรับ
ดาเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนในแต่ละภาคเรียน
1.1.ข้อมูลรายชื่อผู้สอนแต่ละรายวิชาและรายชื่อคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน
ข้อมูลรายชื่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คือ ข้อมูลชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการ
สอนและวัดประเมินผลการสอนแต่ละรายวิชาที่มีการเปิดหมู่เรียนในภาคเรียนนั้น ๆ ทั้งรายวิชาตามแผนการ
เรียน รายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อมู ลรายชื่ อคณะกรรมการจั ดตารางเรี ยนตารางสอน คื อ รายชื่อผู้ ได้ รับ มอบหมายจาก
สาขาวิชาหรือคณะ ให้เป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่จัดตารางเรียนตารางสอนในแต่ละสาขาวิชานั้น ๆ
ผู้ ปฏิ บั ติ งานสามารถด าเนิ นการรวบรวมข้ อมู ลรายชื่ อผู้ สอนแต่ ละรายวิ ชาและรายชื่ อ
คณะกรรมการจัดตารางเรียนตาราง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1.1 เข้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (www.aru.ac.th) เลือกเมนูหลัก
“สาหรับบุคลากร” และเลือกเมนูย่อย “ระบบบริการบุคลากร” เพื่อเข้าสู่หน้าเข้าระบบบริการบุคลากร
1.เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยพิมพ์ www.aru.ac.th

2.เลือกเมนู “สาหรับบุคลากร”

3.เลือกเมนู “ระบบบริการบุคลากร

ภาพที่ 1.1 ภาพแสดงหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และการเข้าระบบบริการบุคลากร

๒๐

1.1.2 พิมพ์ Username และ Password ของผู้ปฏิบัติงาน แล้วคลิกที่ Log in เพื่อเข้า
สู่ระบบบริการบุคลากร

1.พิมพ์ Username และ
Password ของผู้ปฏิบัติงาน
2.คลิก Log in

ภาพที่ 1.2 ภาพแสดงหน้าการ Log in เข้าระบบบริการบุคลากร
1.1.3 เมื่อคลิก Log in จะพบหน้าระบบบริหารการศึกษา ให้เลือกหัวข้อ “ทะเบียน”
เพื่อเข้าสู่ระบบงานทะเบียน

คลิกที่ “ทะเบียน”

ภาพที่ 1.3 ภาพแสดงหน้าจอแสดงระบบงานบริหารการศึกษา เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

๒๑

1.1.4 เลือกเมนู “ตารางเรียน” “รายงาน” “แบบส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ”
เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานแบบส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ
1. เลือกเมนู “ตารางเรียน”

2. เลือกเมนู “รายงาน”

3. เลือกเมนู “แบบส่งรายชื่อผู้สอน
รายวิชาต่าง ๆ”

ภาพที่ 1.4 ภาพแสดงการเลือกเมนู “แบบส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ”
1.1.5 ระบุที่ข้อมูลต่าง ๆ สาหรับการรายงานแบบส่งขอรายชื่อผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ และ
คลิก “ส่งออก Excel File” เพื่อให้ระบบบริหารการศึกษารายงานข้อมูลออกมาในรูปแบบของ Excel File

1.เลือกข้อมูลภาคเรียนของนักศึกษา ว่าเป็นภาคปกติ
หรือภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

2.ระบุปีการศึกษาและภาคเรียน
3.เลือกสังกัดผู้รับผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ

5.เลือก “วิชาที่มีจานวนนักศึกษา” หรือ
“วิชาที่ยังไม่มีจานวนนักศึกษา”

4.พิมพ์ วัน/เดือน/ปี ที่ให้ส่งรายชื่อคืน
6.คลิก “ส่งออก Excel File)

ภาพที่ 1.5 ภาพแสดงการระบุข้อมูลสาหรับรายงาน “แบบส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ”

๒๒

แบบส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2561/2
เรียน หัวหน้า สหวิทยาการอิสลาม (คมส.)
โปรดกรอกรายวิชาต่าง ๆ ที่สงั กัด สหวิทยาการอิสลาม (คมส.)
พร้อมชื่ออาจารย์ผู้สอน เพือ่ จัดตารางเรียน ตารางสอน โดยส่งคืนกองบริการศึกษา ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2561
จานวนนักศึ กษา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สาขาวิชา รุ่น/หมู่
2573502 กระบวนการธุรกิจฮาลาล
3(2-2-5) สหวิทยาการอิสลาม 60/1
6
2572304 หลักการอ่านอัลกุรอาน
3(3-0-6) สหวิทยาการอิสลาม 60/1
6
2571104 พืน้ ฐานอัลหะดีษ
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 ภาษาอาหรับเพื่อการบริการทางสาธารณสุข 3(2-2-5) สหวิทยาการอิสลาม 61/1
18
2573701 การวิจัยเบื้องต้นในสหวิทยาการอิสลาม 3(2-2-5) สหวิทยาการอิสลาม 60/1
6
2574702 การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพสหวิทยาการอิสลาม 5(0-320-0) สหวิทยาการอิสลาม 59/1
6
วันที่พมิ พ์ 15/10/2561

ปกติ ป.ตรี

ผู้สอน

ภาพที่ 1.6 ภาพตัวอย่าง Excel File “แบบส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ”

๒๓

1.1.6 จัดพิมพ์แบบฟอร์มขอรายชื่อคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน เพื่อส่งขอรายชื่อ
กรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน

รำยชื่อคณะกรรมกำรจัดตำรำงสอนแต่ละสำขำวิชำคณะครุศำสตร์
ลำดับที่
สำขำวิชำ
รำยชื่อคณะกรรมกำร
1
1 คณิตศาสตร์
2
1
2 วิทยาศาสตร์
2
1
3 สังคมศึกษา
2
1
4 การศึกษาปฐมวัย
2
1
5 คอมพิวเตอร์ศกึ ษา
2
1
6 พลศึกษา
2
1
7 การสอนภาษาไทย
2
1
8 การสอนภาษาอังกฤษ
2
1
9 การศึกษาพิเศษ
2
1
10 ประถมศึกษา
2
ภาพที่ 1.7 ภาพตัวอย่างแบบฟอร์มขอรายชื่อคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน

๒๔

1.1.7 ทาบันทึกข้อความเพื่อขอรายชื่อผู้สอนแต่ละคณะ พร้อมทั้งแนบเอกสารแบบส่ง
รายชื่ ออาจารย์ผู้ สอนรายวิ ชาต่า งๆ แบบฟอร์มขอรายชื่อคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน และเสนอ
ผู้อานวยการกองบริ การการศึ กษาลงนาน และจั ด ท าส าเนาบั น ทึ ก ข้ อ ความ และจั ด ส่ ง บั น ทึ ก ข้ อ ความถึ ง
หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
โทร. 1724
ที่ ศธ 0629.1.3/ว 138
วันที่ 21 กันยายน 2561
เรื่อง ขอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนและรายชื่อผู้จัดตารางสอน สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรียน คณบดี/ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ
เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม
ด้วยกองบริการการศึกษาได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลรายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการเรียนและรายวิชาศึกษาทั่วไป
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมการจัดตารางเรียนตารางสอนสาหรับนักศึกษาภาค
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 ให้ผู้อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ของหน่วยงาน
ข้อเสนอ/ความเห็น
เพื่อให้การดาเนินการและการจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษาจึงขอ
ความอนุเคราะห์จากคณะส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนและรายชื่อผู้จัดตารางสอน (ดังรายละเอียดเอกสารแนบ) ส่งคืนกองบริการ
การศึกษา ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เพื่อจัดตารางสอนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวบัณฑิตา สอนดี)
ผู้บันทึกเสนอ
21 กันยายน 2561

( นางเบญญาภา สอนพรม )
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา

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

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

ภาพที่ 1.7 ภาพแสดงตัวอย่างบันทึกข้อความขอรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
และรายชื่อคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน

๒๕

1.1.8 รวบรวมบันทึกข้อความส่งรายชื่อผู้สอนแต่ละภาคเรียนตามที่หน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งกลับมา เพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
แบบส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2561/2
ปกติ ป.ตรี
เรียน หัวหน้า สหวิทยาการอิสลาม (คมส.)
โปรดกรอกรายวิชาต่าง ๆ ที่สงั กัด สหวิทยาการอิสลาม (คมส.)
พร้อมชื่ออาจารย์ผู้สอน เพือ่ จัดตารางเรียน ตารางสอน โดยส่งคืนกองบริการศึกษา ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2561
จานวนนักศึ กษา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สาขาวิชา รุ่น/หมู่
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 พืน้ ฐานอัลหะดีษ
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 ภาษาอาหรับเพื่อการบริการทางสาธารณสุข 3(2-2-5) สหวิทยาการอิสลาม 61/1
18 อ.วิวฒ
ั น์ ร้อยศรี
2573701 การวิจัยเบื้องต้นในสหวิทยาการอิสลาม 3(2-2-5) สหวิทยาการอิสลาม 60/1
6 ผศ.ดร.นิพล แสงศรี
2574702 การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพสหวิทยาการอิสลาม 5(0-320-0) สหวิทยาการอิสลาม 59/1
6 อาจารย์สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพือ่ การพัฒนา
วันที่พมิ พ์ 15/10/2561

ภาพที่ 1.8 ภาพแสดงตัวอย่างรายชื่อผู้สอนที่หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมา
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รำยชื่อกรรมกำรจัดตำรำงสอนแต่ละสำขำวิชำ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลำดับที่
สำขำวิชำ
กรรมกำร
๑. อาจารย์กสุ ุมา นะสานี
๑ ภาษาอังกฤษ
๒. อาจารย์พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมติ
๓. สิริพร ทิชาชาติ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก
๒ การพัฒนาชุมชนและสังคม
๒. ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
๓ รัฐประศาสนศาสตร์
๒. อาจารย์มนู ีเราะฮ์ ยีดา
๑. อาจารย์อรพิมพ์ สุขสุวรรณ
๔ ประยุกต์ศลิ ป์
๒. อาจารย์ ดร.วิศษิ ฎ์ เพียรการค้า
๑. อาจารย์รัตนชัย ปรีชาพงศ์กจิ
5 ภาษาไทย
๒. อาจารย์ดาราพร ศรีมว่ ง
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ
6 ดนตรีศกึ ษา
๒. อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ทรรพวสุ
7 ภาษาญี่ปนุ่
๒. อาจารย์บวรศรี มณีพงษ์
๑. อาจารย์จินดา ธารงอาจริยกุล
8 การปกครองท้องถิ่น
๒. ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด
9 นิเทศศาสตร์
๒. อาจารย์สุกลั ยา คงประดิษฐ์
๑. อาจารย์ตราดุลย์ นรนิตผิ ดุงการ
10 นิตศิ าสตร์
๒. อาจารย์นรินทร์ อุน่ แก้ว
๑. อาจารย์ ดร.พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกลุ
11 ประวัตศิ าสตร์
๒. อาจารย์เพชรรุ่ง เทียนปิว๋ โรจน์
๑. อาจารย์กมั ปนาท บัวเจริญ
12 สหวิทยาการอิสลามเพือ่ การพัฒนา
๒. อาจารย์ววิ ฒ
ั น์ ร้อยศรี
๑. อาจารย์ณฐั พร นิรังสรรค์
13 ศิลปะการแสดง
๒. อาจารย์ธดิ ารัตน์ ภูมวิ ฒ
ั นะ

ภาพที่ 1.8 ภาพแสดงตัวอย่างรายชื่อกรรมการจัดตารางสอน
ที่หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมา
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1.2 ข้อมูลห้องเรียนแต่ละอาคารเรียน
ข้อมูลห้องเรียนที่ใช้สาหรับจัดตารางเรียนตารางสอน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสารวจ
ความข้อ มูลและความพร้ อมของห้ องเรีย นแต่ ละอาคารทุ กครั้ ง ก่อ นดาเนิน การจัด ตารางเรีย น
ตารางสอน เพื่อให้ได้ข้อมูลและความพร้อมของห้องเรียนที่เป็นปัจจุบัน โดยมีข้อมูลที่ต้องทาการ
สารวจ คือ
1. หมายเลขห้องเรียน / ชั้น
2. จานวนเก้าอี้ สาหรับการจัดการเรียนการสอน
3. จานวนการจัดที่นั่งสอบ
4. ประเภทของห้องเรียน
5. อุปกรณ์ในห้องเรียน
โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถสารวจข้อมูลและความพร้อมของห้องเรียนแต่ละอาคารเรียน
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.2.1 จัดพิม พ์เอกสารแบบฟอร์มการสารวจห้องเรียนแต่ละอาคาร เพื่อส่ง ขอข้อมู ล
ห้องเรียนแต่ละอาคารเรียน
แบบสำรวจห้องอำคำร..............................................................................
คอมพิวเตอร์
(ระบุจานวนคอม
ที่ใช้งานได้)

เครื่องเสียง

กระดาน

เครื่องปรับอากาศ

โปรเจคเตอร์

อุปกรณ์ (ระบุว่ามีหรือไม่ม)ี
อืน่ ๆ (ระบุ)

ห้องพักอาจารย์

ห้องสานักงาน

ห้องปฏิบัติการ

ชั้น

ห้องคอมพิวเตอร์

เลขห้อง

ประเภทของห้อง
ห้องเรียนทั่วไป

ลาดับที่

จานวน
จานวน การจัด
เก้าอี้ ที่นงั่
สอบ

ผู้กรอกข้อมูล

หมายเหตุ

................................................................

วันที่ .....................................................................................

ภาพที่ 1.8 ภาพตัวอย่างแบบฟอร์มสารวจห้องเรียนแต่ละอาคาร
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1.2.2 พิมพ์บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์สารวจข้อมูลห้องในแต่ละอาคาร พร้อมทั้ง
แนบแบบฟอร์มสารวจห้องเรียนแต่ละอาคาร เสนอผู้อานวยการกองบริการการศึกษาลงนาม และจัดทา
สาเนาบันทึกข้อความ และจัดส่งบันทึกข้อความถึงหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแต่ละอาคาร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี โทร. 1724
ที่ ศธ 0550.1.3 / 456
วันที่ 1 เมษายน 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สารวจข้อมูลห้องเรียนในแต่ละอาคาร
เรียน คณบดี /ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ /
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมบัณฑิตศึกษา/ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม
ด้วยกองบริการการศึกษาต้องดาเนินการรวบรวมข้อมูล ห้องเรียนเพื่ อใช้จัดตารางเรียน ตารางสอนและ
ตารางสอบ สาหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เพื่อให้ข้อมูลห้องเรียนที่ใช้สาหรับจัดตารางเรียน ตารางสอน หรื อ
ตารางสอบนั้นเป็นข้อมูลปัจ จุบัน และไม่ เกิดความคลาดเคลื่อนและไม่เหมาะสมหากนาข้อมูลไปใช้ในการจั ดตารางเรียน
ตารางสอน หรือจัดตารางสอบ
ข้อกฎหมาย
1. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ม.36 ให้ค ณบดีเป็นผู้บั งคับบั ญชาและรับ ผิดชอบงานในคณะ
2. พ.ร.บ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 41 ให้ผู้อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ของหน่วยงาน
ข้อเสนอ/ความเห็น
เพื่ อให้ การดาเนิ นการจั ดตารางเรี ยน ตารางสอน และตารางสอบเป็ นไปด้ ว ยความเหมาะสม กองบริ ก าร
การศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลห้องเรียนตามแบบฟอร์ม ที่แนบท้ายและส่งคืนกองบริ การการศึกษา ภายในวั น
พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่อกองบริการการศึกษาจะได้นาข้อ มูลไปใช้สาหรับจัดตารางเรียน ตารางสอน และ
ตารางสอบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการ
(นางสาวบัณฑิตา สอนดี)
ผู้บันทึกเสนอ
1 เมษายน 2561

สาเนาส่ง
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
7. สานักงานอธิการบดี

(นางเบญญาภา สอนพรม)
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

ภาพที่ 1.9 ภาพแสดงตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์สารวจข้อมูลห้องในแต่ละอาคารเรียน
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1.2.3 รวบรวมข้ อมู ลห้ อ งเรีย นที่ ห น่ว ยงานที่ดู แ ลรั บผิ ดชอบแต่ล ะอาคาร ทาบัน ทึ ก
ข้อความรายงานผลการสารวจห้องเรียนคืนมายังกองบริการการศึกษา
แบบสารวจห้องอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

31001
31002
31003
31004
31005
31006
31007
31008
31009
31010
31011
31012
31013
31014
31015
31016
31017
31018
31019
31020
31021
31101
31102
31103
31104
31105
31106
31107
31108
31109
31110
31111/1
31111/2
31112
31113
31114
31115
31116
31117/1
31117/2
31118
31119
31120
31121

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
36
40
42
ไม่มี
39
33
39
39
ไม่มี
42
40
40
42
ไม่มี
65
120
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
50
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
48
34
42
19
19
39
40
40
29
40
20
20
50
41
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
42
42
42
ไม่มี
42
42
42
42
ไม่มี
42
42
42
42
ไม่มี
80
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
42
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี









  



























































































































 
 

 
























 
 
 

(ระบุจานวน

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1
1
1
ไม่มี
1
1
1
1
ไม่มี
1
1
1
1
ไม่มี
1
1
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
50
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
48
34
42
19
19
39
40
40
1
40
20
19
50
41
ไม่มี
ไม่มี

คอมทีใ่ ช้งานได้)

คอมพิวเตอร์

เครื่องเสียง

กระดาน

เครื่องปรับอากาศ

ทีวี

โปรเจคเตอร์

อุปกรณ์ (ระบุวา่ มีหรือไม่ม)ี
อืน่ ๆ (ระบุ)

ห้องพักอาจารย์

การจัด
ทีน่ ั่งสอบ

ห้องสานักงาน

เก้าอี้

ห้องปฏิบตั ิการ

ชั้น

ห้องคอมพิวเตอร์

เลขห้อง

ประเภทของห้อง

จานวน
ห้องเรียนทัว่ ไป

ลาดับที่

จานวน

หมายเหตุ

ศูนย์ภาษา /ห้องพักอาจารย์
ห้องพักอาจารย์ภาษาจีน
ห้องพักอาจารย์
ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ห้องพักอาจารย์นิเทศศาสตร์
ห้องเก้าอีเ้ ลคเชอร์
ห้องเก้าอีเ้ ลคเชอร์
ห้องเก้าอีเ้ ลคเชอร์
ไม่ใช้ห้องเรียน
มี TV / ห้องเก้าอีเ้ ลคเชอร์
มี TV / ห้องเก้าอีเ้ ลคเชอร์
มี TV / ห้องเก้าอีเ้ ลคเชอร์
มี TV / ห้องเก้าอีเ้ ลคเชอร์
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มี TV / ห้องเก้าอีเ้ ลคเชอร์
มี TV / ห้องเก้าอีเ้ ลคเชอร์
มี TV / ห้องเก้าอีเ้ ลคเชอร์
มี TV / ห้องเก้าอีเ้ ลคเชอร์
ห้องวิทยุและห้องบันทึกเสียง
ห้องเก้าอีเ้ ลคเชอร์
ห้องเรียนต้นแบบ / มี TV / ห้องเก้าอีเ้ ลคเชอร์
ห้องสานักงานไอที
ห้องซ่อมคอมพิวเตอร์
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์สาหรับให้บริการหน่วยงานภายใน/ภายนอก
ห้อง Internet
ห้อง Server
ห้อง TV Conference

ห้องประชุม
ห้องรับรอง
ผู้กรอกข้อมูล

จริงใจ

นายจริงใจ มากมาก
เมษายน

ภาพที่ 1.10 ภาพแสดงตัวอย่างข้อมูลห้องเรียนจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแต่ละอาคาร

.

๓๐

ปัญหา
1.รายวิชาเรียนไม่ได้ระบุสังกัดสาชาวิชาหรือกลุ่มวิชา
2.รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนดาเนินการไปล่าช้ากว่ากาหนด
แนวทางการแก้ปัญหา
1.ผู้ปฏิบัติ งานตรวจสอบรายวิชาเรียนที่จะส่ง ขอรายชื่อผู้ส อนกับ แผนการเรี ยนแต่ล ะ
สาขาวิชาด้วยความรอบคอบ เมื่อพบว่ามีรายวิชาใดไม่ได้ระบุสังกัดสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา ให้ประสานงาน
แจ้ง ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบุสังกัดสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา ดาเนินการระบุสัง กัดวิชาให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง
2.ผู้ปฏิบัติงาน ติดตาม การส่งข้อมูลจากหน่วยงานก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กาหนดพร้อม
ทั้งเน้นย้ากาหนดการส่งให้หน่วยงานทราบในเบื้องต้น หากยังไม่ดาเนินจัดส่งข้อมูล หลังสิ้นสุดระยะเวลาที่
กาหนดให้จัดทาบันทึกข้อความทวงถามส่งไปถึงหน่วยงานนั้น ๆ
ข้อเสนอแนะ
1.ร่ ว มวางแผนกั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การระบุ สั ง กั ด ของรายวิ ช าในระบบบริ ห าร
การศึกษา โดยอาจจะร่วมกันกาหนดการปฏิบัติงาน ให้มีตรวจสอบการบันทึกสังกัดข้อมูลรายวิชาทุกครั้งที่มี
การบันทึกรายวิชาจากหลักสูตรปรับปรุงใหม่ หรือหลักสูตรที่จัดทาขึ้นมาใหม่ โดยในดาเนินการตรวจสอบ
การบันทึกข้อมูลต้องดาเนินการก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาหน้างานในแต่ละภาคเรียน และ
ควรให้มีรับรองว่าได้มีการตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง
2.กาหนดระยะเวลาดาเนินงานให้ชัดเจน และควรมีการเผื่อระยะเวลาในการดาเนินงาน
แต่ละขั้นตอนไว้

๓๑

ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มสาหรับจัดตารางเรียนตารางสอน
เอกสารแบบฟอร์มสาหรับจัดตารางเรียนตารางสอน ประกอบด้วย แบบฟอร์มตารางสอน
อาจารย์รายบุคคล แบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน แบบฟอร์มตารางการใช้ห้องเรียน และแบบฟอร์ม
สาหรับจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกนคณะ เพื่อให้คณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนเขียน
ข้อมูลที่จัดตารางเรียนตารางสอนลงในแบบฟอร์มและใช้เอกสารนี้สาหรับการบันทึกข้อมูลลงระบบบริหาร
การศึกษา
2.1 แบบฟอร์มตารางสอนอาจารย์รายบุคคล
2.1.1 พิมพ์รายชื่ออาจารย์ที่สาขาวิชา/คณะส่งข้อมูลรายชื่อผู้สอนที่มุมบนขวา
ของแบบฟอร์ม
2.1.2 พิมพ์ใบเอกสารแบบฟอร์ม และจัดแบ่ง แบบฟอร์มตารางสอนอาจารย์
รายบุคคลแยกตามคณะและสาขาวิชาที่อาจารย์ผู้สอนสังกัด

ผศ.ดร. ......................................
พิมพ์ชื่ออาจารย์ผู้สอน

ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มตารางสอนอาจารย์รายบุคคล

๓๒

2.2 แบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน
2.2.1 เข้าเมนู “รายงานแผนการเรียน” ในระบบบริหารการศึกษา เพื่อรายงาน
แผนการเรียนของแต่ละหมู่เรียน

1.เลือกเมนู “หลักสูตร”

2.เลือกเมนู “รายงานแผนการเรียน”

ภาพที่ 2.2 ภาพแสดงการเข้าเมนูรายงานแผนการเรียน

๓๓

2.2.2 กรอกข้อมูลสาหรับค้นหาและรายงานแผนการเรียน เพื่อรายงานแผนการ
เรียนในรูปแบบ Excel File

1.เลือกภาคเรียนของนักศึกษา
ภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
2.เลือกปีการศึกษาที่จะดาเนินการจัดตารางเรียน
ตารางสอน
3.เลือกรุ่นปีการศึกษาของนักศึกษา
หมายเหตุ* สาหรับสาขาวิชา
และหมู่เรียน ไม่ต้องระบุ
ข้อมูล ระบบจะรายงาน
แผนการเรียนของทุก
สาขาวิชาและทุกหมู่เรียน

4.เลือกคณะ
5. คลิก “ส่งออก Excel File”

ภาพที่ 2.3 ภาพแสดงการกรอกข้อมูลสาหรับการค้นหาและรายงานแผนการเรียน

๓๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปีการศึกษา 2561/2
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ( 1501 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( อ.ศิริรัตน์ ชาวนา )
ชื่อวิชา
Group
หน่วยกิต
10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
10 1100000.. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
211 4092701 โปรแกรมสาเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
211 4094201. ทฤษฎีจานวน
3(3-0-6)
211 1052201... จิตวิทยาสาหรับครู
2(1-2-3)
211 1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
วันที่พิมพ์ 15/05/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปีการศึกษา 2561/2
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ( 1504 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( ผศ.ดร.สุภทั รา คงเรือง )
ชื่อวิชา
Group
หน่วยกิต
10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
211 1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
211 1052201... จิตวิทยาสาหรับครู
2(1-2-3)
1072413
โภชนาการและสุ
ข
ภาพอนามั
ย
ส
าหรั
บ
มารดาและเด็
ก
ปฐมวั
ย
211
3(2-2-5)
211 1072306.. วรรณกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
211 1072612. สุนทรียทางดนตรีและลีลาสาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
211 1072102. ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู้สาหรับครูปฐมวัย 3(3-0-6)
วันที่พิมพ์ 15/05/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปีการศึกษา 2561/2
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ( 1502 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( อ.พัชราภร พูลบุญ )
ชื่อวิชา
Group
หน่วยกิต
10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
211 1132501 เคมีในชีวิตประจาวันสาหรับครู
2(1-2-3)
211 4032201.. พฤกษศาสตร์
3(2-2-5)
211 1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
211 1132401 ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวันสาหรับครู 2(1-2-3)
211 4053105 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
3(2-2-5)
211 1052201... จิตวิทยาสาหรับครู
2(1-2-3)
วันที่พิมพ์ 15/05/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปีการศึกษา 2561/2
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ( 1505 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี )
ชื่อวิชา
Group
หน่วยกิต
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
1092401.
การเขี
ย
นโปรแกรมคอมพิ
ว
เตอร์
ส
าหรั
บ
อิ
น
เทอร์
เ
น็
ต
211
3(2-2-5)
211 1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
211 1052201... จิตวิทยาสาหรับครู
2(1-2-3)
211 1092201 ระบบฐานข้อมูลเพือ่ การศึกษา 3(2-2-5)
211 1092611 การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ 3(2-2-5)
วันที่พิมพ์ 15/05/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปีการศึกษา 2561/2
สาขาวิชา สังคมศึกษา ( 1503 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( อ.นรเศรษฐ์ เตชะ )
ชื่อวิชา
Group
หน่วยกิต
10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
10 1100000.. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
211 1512402 จริยศาสตร์และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
211 3592102. เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6)
211 1102502 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาสาหรับครู 2(1-2-3)
211 1032101... นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
211 1022103 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
3(2-2-5)
วันที่พิมพ์ 15/05/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปีการศึกษา 2561/2
สาขาวิชา พลศึกษา ( 1508 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( ผศ.ชนกานต์ ขาวสาลี )
ชื่อวิชา
Group
หน่วยกิต
10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
211 1142102 การบริหารและการจัดการทางพลศึกษา 2(2-0-4)
211 1142408. ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
211 1022103 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร 3(2-2-5)
211 1142602 ค่ายพักแรม
2(1-2-3)
211 1032101... นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
211 1141403. ทักษะกีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
วันที่พิมพ์ 15/05/2561

ภาพที่ 2.4 ภาพแสดงรายงานแผนการเรียนในรูปแบบ Excel File

๓๕

2.2.3 คัดลอกแผนการเรี ยนที่ละสาขาวิ ชา นาไปวางไว้ในแบบฟอร์ มตารางสอนแต่ละหมู่ เรียน จะได้
แบบฟอร์มตารางเรียนแต่ละหมู่เรียน

1.ทาแถบดาคลุมข้อมูลแผนการเรียนทีล่ ะหมู่เรียน

2.คลิกขวาที่เม้าท์ เลือก “คัดลอก”

ภาพที่ 2.5 ภาพแสดงการคัดลอกแผนการเรียนจากไฟล์รายงานแผนการเรียน

3.คลิกขวาที่เม้าท์ เลือก “วางแบบพิเศษ”

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561

4.เลือกการแบบรูปภาพ

ภาพที่ 2.6 ภาพแสดงการวางข้อมูลแผนการเรียนในในแบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน

๓๖

2.2.4 พิมพ์แบบฟอร์มเป็นใบกระดาษเอกสาร และคัดแยกโดยแบ่งแบบฟอร์มตารางสอน
แต่ละหมู่เรียนตามคณะ และจัดเรียงเป็นสาขาวิชา และรุ่นปีการศึกษาของนักศึกษา

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561

มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ พระนครศรีอยุธ ยา
แผนการเรียน ปีการศึกษา 2561/2
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ( 1501 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( อ.ศิริรัตน์ ชาวนา )
Group
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
3(3-0-6)
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
3(3-0-6)
10 1100000.. วิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
3(3-0-6)
211 4092701 โปรแกรมสาเร็จ รูปด้านคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
211 4094201. ทฤษฎีจานวน
3(3-0-6)
211 1052201... จิ ตวิทยาสาหรับครู
2(1-2-3)
211 1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
วันทีพ่ ิมพ์ 15/05/2561

ภาพที่ 2.7 ภาพแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน

๓๗

2.3 แบบฟอร์มตารางการใช้ห้องเรียน
2.3.1 พิ มพ์ หมายเลขห้ องเรีย น และจ านวนที่นั่ ง ในห้อ งเรีย น ลงแบบฟอร์ ม
ตารางการ ในโปรแกรม Microsoft Excel
2.3.2 พิมพ์แบบฟอร์มเป็นใบกระดาษเอกสาร และคัดแยกห้องเรียนตามอาคาร
พร้อมทั้งเรียงเอกสารตามหมายเลขห้องเรียน

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561
1.พิมพ์หมายเลขห้องเรียน

2.พิมพ์จานวนที่นั่งในห้องเรียน

ภาพที่ 2.8 ภาพแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มตารางการใช้ห้องเรียน

๓๘

2.4 แบบฟอร์มสาหรับจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกน
2.4.1 จัดพิมพ์ รหัสวิชา ชื่อวิชา และหน่วยกิต ที่ส่งข้อมูลการเปิดหมู่เรียนในแต่
ละภาคเรียน ลงในแบบฟอร์มตารางสาหรับจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกน ควรจัดพิมพ์แผ่นละ
รายวิชา เพื่อให้สะดวกต่อการแจกเอกสารให้คณะกรรมการ
2.4.2 พิมพ์แบบฟอร์มเป็นใบกระดาษเอกสาร คัดแยกเอกสารตามกลุ่มของ
รายวิชาศึกษาทั่วไป และจัดเอกสารเรียงตามรหัสวิชา

ตารางเรียนตารางสอนรายวิชาศึกษาทัว่ ไป และ รายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สสาหรั
ภาคเรี
ยนที่ 2/2562
ำหนับบนักนัศึกกศึษาภาคปกติ
กษำภำคปกติ
ภำคเรี
ยนที่ 2/2561
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มภาษา
ชื่อวิชา

หมู่

ห้องเรียน

วันเวลาเรียน

ชื่ออาจารย์

9001102 การอ่านภาษาไทยเพือ่ การเรียนรู้ 3(3-0-6)

ภาพที่ 2.9 ภาพแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มสาหรับจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกน
ปัญหา
การจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียนไม่ครบถ้วน เนื่องจากระบบไม่มี
การรายงานแผนการเรียนในบางสาขาวิชา
แนวทางการแก้ปัญหา
ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบแผนการเรียนแต่ละหมู่เรียนกับรายงานข้อมูลจานวนหมู่เรียนที่
การเปิดหมู่และมีจานวนนักศึกษาอยู่ในปัจจุบันด้วยความละเอียดรอบคอบว่าแผนการเรียนที่รายงานนั้นมี
ครบตามจานวนหมู่เรียนที่เปิดและมีนักศึกษา ก่อนจะดาเนินการจัดทาแบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน
และเมื่อจัดทาตารางสอนแต่ละหมู่แล้ว ให้ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อมีแบบฟอร์มตารางแต่ละหมู่เรียนครบถ้วน
ข้อเสนอแนะ
ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลระบบ
บริหารการศึกษา อธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และแจ้ง ให้ช่วยดาเนินการตรวจสอบตั้ง แต่บันทึกข้อมูลใน
โครงสร้างหลักสูตรในระบบบริ หารการศึกษาถึง สาเหตุของการเกิดปัญหาและแนวทางการแก้ไ ข เพื่อที่
ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะได้ทราบถึงการปฏิบัติงานในระบบแบบใดเป็นสาเหตุของการเกิด
ปัญหา และใช้สามารถปฏิบัติงานระบบได้ถูกต้องจนไม่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก
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ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน
การดาเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน เป็นขั้นตอนที่คณะกรรมการผู้เป็นตัวแทนของ
สาขาวิชาหรือคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนให้แก่นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน จัดตารางสอน
ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อน การพิ จารณาเลื อ กใช้ ห้ อ งเรี ย น โดยมี ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจั ด ตารางเรี ย นตารางสอนเป็ น ผู้
ประสานงานจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ นัดหมายวันเวลากับคณะกรรมการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนให้
การดาเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยด้วยการอานวยความสะดวกให้กับ
คณะกรรมการในวันดาเนินการ
ซึ่ ง การด าเนิ น การจั ด ตารางเรี ย นตารางสอนของคณะกรรมการจะเกิ ด ขึ้ น ได้ นั้ น
ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะต้อง ตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ประสานงานขอใช้สถานที่สาหรับการจัดตารางเรียนตารางสอน
3.1.1 ประสานงานผ่านทางโทรศัพท์กับผู้ปฏิบัติงานดูแลการใช้งานห้องประชุม
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบห้องประชุมนั้น ๆ เพื่อสอบถามวัน/เวลา ที่ห้องประชุมว่าง สามารถใช้งานได้
พร้อมทั้งแจ้งผู้ปฏิบัติงานดูแลการใช้งานห้องประชุมต้นโมกข์ให้ระบุจองการใช้งานในเบื้องต้น
3.1.2 จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความขอความอนุ เ คราะห์ ใ ช้ ห้ อ งประชุ ม เสนอ
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษาลงนาม และจัดทาสาเนาเอกสารส่งถึงหน่วยงานนั้น ๆ
3.1.3 ติ ด ตามผลการพิ จ ารณาให้ ใ ช้ ส ถานที่ โดยโทรศั พ ท์ ส อบถามกั บ
ผู้ปฏิบัติงานดูแลการใช้ห้องประชุม เมื่อได้การพิจารณาอนุญาตหน่วยงานนั้น ๆ ให้นัดหมายวันเวลาที่จะเข้า
ไปจัดเตรียมสถานที่กับแม่บ้านประจาห้องประชุม
3.1.4 เข้าจัดสถานที่สาหรับการจัดตารางเรียนตารางสอน ผู้ปฏิบัติงานจัดตาราง
เรี ย นตารางสอนจะต้ องจั ด โต๊ ะ เก้ า อี้แ บ่ ง กลุ่ มจ านวน 5 กลุ่ม และจัด โต๊ะ เก้ าอี้ ส าหรั บจั ด วางอุป กรณ์
ส่วนกลางอีกจานวน 1 โต๊ะ และติดเอกสารตัวอย่างการลงข้อมูลในแบบฟอร์มแต่ละประเภทที่โต๊ะทุกกลุ่ม
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
โทร. 1724
ที่ ศธ. 0629.1.3/573
วันที่ 29 ตุลาคม 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมต้นโมก
เรียน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม
ตามที่ กองบริก ารการศึ ก ษาได้ ก าหนดกิจ กรรมการจัด ตารางเรี ยนตารางสอนส าหรั บ
นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และโดย
จาเป็นต้องใช้ห้องประชุมต้นโมกเป็นสถานที่ดาเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ข้อกฎหมาย
พ.ร.บ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 41 ให้ผู้อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบงานของหน่วยงาน
ข้อเสนอ/ความเห็น
เพื่อให้การดาเนินการกิจกรรมจัดตารางเรียนตารางสอนสาหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 ด าเนินไปด้ว ยความเรีย บร้อย กองบริการการศึกษา จึง ขอความอนุ เคราะห์ทาง
สานัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ใช้ห้อ งประชุม ต้น โมกในวัน ที่ 19-20 พฤศจิก ายน
2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์
(นางสาวบัณฑิตา สอนดี)
ผู้บันทึกเสนอ
29 ตุลาคม 2561

(นางเบญญาภา สอนพรม)
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา

ภาพที่ 3.1 ภาพแสดงตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมต้นโมก
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3.2 จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับใช้ในการจัดตารางเรียนตารางสอน ซึ่งประกอบไปด้วย
- ดินสอ ยางลบ ปากกา ปากกาเมจิก ให้จานวนเพียงพอกับคณะกรรมการ
- กระดาษขาวขนาด A4
- ที่เย็บกระดาษพร้อมลวดเย็บกระดาษ
- คลิปเสียบกระดาษ และคลิปหนีบกระดาษสีดา
- เครื่องเหลาดินสอ
- คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์
- กล่องพลาสติกใส สาหรับรวบรวมเอกสารแบบฟอร์มตารางที่ได้รับการจัดตาราง
เรียนตารางสอนจากคณะกรรมการแล้ว
3.3 การนัดหมายกับคณะกรรมการผ่านคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียน
ตารางสอน
ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นผู้นัดหมายกับคณะกรรมการในการมา
ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอน โดยการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนมา
ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่กาหนด พร้อมทั้งเป็นผู้กาหนดลาดับการจัดตารางเรียนตารางสอนของรายวิชาแต่
ละประเภท ซึ่งได้กาหนดลาดับในการจัดตารางเรียนตารางสอนแต่ละประเภทรายวิชาไว้ดังนี้
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กาหนดให้มีการจัดตารางเรียนตารางสอนเป็น อันดับแรก เนื่องจากเป็นรายวิชาที่
มีนักศึกษาทุกคนต้องเลือกลงทะเบียนเรียนตามความถนัดและความสนใจด้วยตนเอง และเป็นรายวิชาที่
ไม่ได้ระบุไว้ในแผนการเรียนของหมู่เรียนใด จึงจาเป็นต้องจัดให้มีการจัดตารางเรียนตารางสอนในอันดับแรก
เพื่อให้คณะกรรมการที่จะดาเนินการจัดตารางสอนแต่ละหมู่ ทราบว่ามีรายวิชาศึกษาทั่วไปเปิดสอนใน
ช่วงเวลาใดบ้าง และสามารถบริหารจัดการในการจัดตารางเรียนตารางสอนแต่ละหมู่ให้นักศึกษามาวันเวลา
ว่างที่จะลงรายวิชาศึกษาทั่วไปได้
รายวิชาทีใ่ ช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กาหนดให้มีการดาเนินจัดตารางควบคู่ไปกับรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยผู้ปฏิบัติงาน
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
เนื่องจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แต่ละห้องจะมีความจาเพาะเจาะจงที่แตกต่างกันไป ในเรื่องของ
คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ในเรื่องของโปรแกรมการใช้งาน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นการใช้
งานร่วมกันทุกคณะและภาคส่วน จึงจาเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการ
ดาเนินงาน บริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เกิดความเหมาะสมและเพียงพอใน
แต่ละภาคเรียน
รายวิชาบังคับ/รายวิชาเนื้อหาเลือก ของแต่ละสาขาวิชา
กาหนดให้ดาเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนในลาดับสุดท้าย เนื่องต้องบริหาร
จัดการตารางเรียนตารางสอนภายในสาขา และแต่ละหมู่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดไว้ในส่วนได้
ในการนัดหมายกับคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนโดยการจัดทาคาสั่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอน ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนดังนี้
3.3.1. ร่างและจัดพิมพ์คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนจาก
ข้อมูลรายชื่อที่รวบรวมได้จากที่คณะ/สาขาวิชาทาบันทึกข้อความแจ้ง มา โดยเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่ของ
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คณะกรรมการจะมีการระบุการนัดหมาย วัน เวลา ที่จะดาเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน และเสนอ
ผู้บริหารลงนาม
3.3.2 จัดทาชุดสาเนาคาสั่ง และแจกให้คณะกรรมการตามรายชื่อในคาสั่ง ทุก
ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ วัน เวลา ที่นัดหมายให้ดาเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่ 260 /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน สาหรับนักศึกษาภาคปกติ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
-------------------------------------------------------------เพื่อให้การจัดตารางเรียนตารางสอน ส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียน ตารางสอน สาหรับนักศึกษาภาคปกติ
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 ห้องเรียนสาหรับจัดตารางเรียน ตารางสอน
2. ลาดับที่ 1.3–1.7 จัดตารางเรียน ตารางสอนรายวิชาที่เรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ทุกคณะ ตั้งแต่วันที่ 12-17 มิถุนายน 2561 ณ กองบริการการศึกษา
3. ลาดับที่ 1.8-1.11 จัดตารางเรียนตารางสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 12-17 มิถุนายน
2561 ณ กองบริการการศึกษา

ภาพที่ 3.2 ภาพแสดงตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน

๔๓

5. คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)
5. xx ชื่อ........................
นามสกุล....................
5. xx ชื่อ........................
นามสกุล....................
5. xx ชื่อ........................
นามสกุล....................
6. คณะกรรมการคณะวิทยาการจัดการ
6.1 ชื่อ........................
นามสกุล....................
6.2 ชื่อ........................
นามสกุล....................
6.3 ชื่อ........................
นามสกุล....................
6.4 ชื่อ........................
นามสกุล....................
…..
…
6.xx ชื่อ........................
นามสกุล....................

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

หน้ า ที่ จั ด ตารางเรี ย น ตารางสอนส าหรั บ อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาตามคณะสาขาวิ ช า/ผู้ ส อน
ที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ กองบริการการศึกษา เวลา 08.30 - 16.30 น.
ให้ ค ณะกรรมการทุ ก คนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเพื่ อ ให้ ก ารจั ด ตารางเรี ย นตารางสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย หากมีปัญหาให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบ
และพิจารณา แก้ไขโดยด่วน
สั่ง ณ วันที่

(

มิถุนายน พ.ศ. 2561

)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 3.3 ภาพแสดงตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน (ต่อ)

๔๔

3.4 ดาเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน
การดาเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน คณะกรรมการจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การจัดตารางเรียนตารางสอน โดยการจัดวันเวลา อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน ให้กับแต่ละรายวิชาใน ตามที่
ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน โดยมี ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะเป็นผู้ อานวยความสะดวก
ให้แก่คณะกรรมการในปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะปฏิบัติตนดังนี้
3.4.1 แจกเอกสารแบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน แบบฟอร์มตารางสอน
อาจารย์ร ายบุ คคล แบบฟอร์ มการใช้ห้ อ งเรี ยน ให้ กับ คณะกรรมการ โดยผู้ ป ฏิบั ติ ง านจั ด ตารางเรี ย น
ตารางสอนจะต้องแจกเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานจัด
ตารางเรียนตารางสอน
3.4.2 ช่วยอานวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการให้การเดินเอกสารตารางการ
ใช้ห้องเรียนที่ต้องมีการใช้งานรวมกันฉบับเดียว ตลอดจนตอบข้อซักถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดตาราง
เรียนตารางสอน
3.4.3 รวบรวมเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการส่ง คืน
เอกสารหลังจากดาเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนเสร็จสิ้น และผู้ปฏิบัติง านตารางเรียนตารางสอน
จะต้องตรวจสอบข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มแต่ละประเภทให้ครบถ้วน โดยแบบฟอร์มแต่ละประเภทจะมีการ
ระบุข้อมูล ดังนี้
แบบฟอร์มตารางสอนอาจารย์รายบุคคล ข้อมูลที่ต้องระบุประกอบไปด้วย
รหัสวิชา , รายชื่อวิชา , สาขาวิชา ,ชั้นปี/หมู่เรียน หมายเลขห้องเรียน และเวลาเริ่มเรียน-เวลาสิ้นสุดการเรียน

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561

-

ภาพที่ 3.3 ภาพแสดงตัวอย่างการลงข้อมูลในแบบฟอร์มตารางสอนอาจารย์รายบุคคล

๔๕

แบบฟอร์มตารางสอนของแต่ละหมู่เรียน ข้อมูลที่ระบุประกอบไปด้วย
รหัสวิชารายชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน หมายเลขห้องเรียน และเวลาเริ่มเรียน-เวลาสิ้นสุดการเรียน

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561

ภาพที่ 3.4 ภาพแสดงตัวอย่างการลงข้อมูลในแบบฟอร์มตารางสอนของแต่ละหมู่เรียน

๔๖

แบบฟอร์มตารางสอนการใช้ห้องเรียน ข้อมูลที่ระบุประกอบไปด้วย
รหัสวิชา , ชื่อวิชา ,อาจารย์ผู้สอน ,สาขาวิชา และเวลาเริ่มเรียน – เวลาสิ้นสุดการเรียน

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561

ภาพที่ 3.5 ภาพแสดงตัวอย่างการลงข้อมูลในแบบฟอร์มตารางการใช้ห้องเรียน
แบบฟอร์มตารางสาหรับระบุข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปและแกนคณะที่จัดในแต่ละภาค
เรียน ข้อมูลที่ระบุประกอบไปด้วย รหัสวิชา รายชื่อวิชา หมู่เรียน จานวนที่นั่งแต่ละหมู่เรียน วัน/เวลาที่
จัดการเรียนการสอน ชื่ออาจารย์ผู้สอน และรหัสสอบ
ตารางเรียนตารางสอนรายวิชาศึกษาทัว่ ไป และ รายวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สสาหรั
าหรับบนันักกศึศึกกษาภาคปกติ
ษาภาคปกติภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ 2/2562
่ 2/2561
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุม่ ภาษา
ชื่อวิชา
หมู่ จานวนรับลงทะเบียน ห้องเรียน
วันเวลาเรียน
อาจารย์
1
40
43002
จ.
08.30-11.30
อ.สุ
ว
ฒ
ั
ชั
ย
คชเพต
9001101 ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร 3(3-0-6)
2
40
43002 จ. 13.00-16.00 อ.สุวฒ
ั ชัย คชเพต
3
40
43002 พ. 08.30-11.30 อ.สุวฒ
ั ชัย คชเพต
4
40
43008 ศ. 13.00-16.00 อ.ดาราพร ศรีมว่ ง
5
40
43008 พฤ. 08.30-11.30 อ.ศิขรันทร์ แสงเพชร นาเรือง
6
40
43010 พฤ. 13.00-16.00 อ.รัตนชัย ปรีชาพงศ์กจิ

ภาพที่ 3.6 ภาพแสดงตัวอย่างการลงข้อมูลในแบบฟอร์มตารางสาหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป

๔๗

ปัญหา
1.การระบุ ข้ อมู ล ในแบบฟอร์ม ตารางสอนของนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะสาขาวิ ชา ตารางสอน
อาจารย์รายบุคคล ตารางการใช้ห้องเรียน ไม่ครบถ้วน ทาให้เสียเวลาในการประสานกับคณะกรรมการจัด
ตารางสอนเพื่อมาแก้ไขให้ถูกต้อง
2. คณะกรรมการบางสาขาวิชาด าเนิน การจัด ตารางเรียนตารางสอนล่ าช้าไม่ ทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.อธิบาย เน้นย้าแน่นย้าเกี่ยวกับการเรื่องการลงข้อมูลตารางเรียนตารางสอน แจ้งให้
คณะกรรมการทราบว่ามีตัวอย่างการลงข้อมูลติดไว้ที่โต๊ะทุกโต๊ะสาหรับให้คณะกรรมการดูวิธีการลงข้อมูล
ทุกครั้งที่แจกเอกสารแบบฟอร์มให้คณะกรรมการนาไปดาเนินการจัดตารางสอน
2.ประสานงานและติดตามคณะกรรมการจัดตารางสอนที่ยังไม่ได้ดาเนินการจัดตารางผ่าน
ทางโทรศัพท์ใ ห้โดยแจ้งให้ทราบว่าตารางสอนของสาขาวิชาที่รับผิดชอบยังไม่ไ ด้ถูกดาเนินการจัดตาราง
เรียนตารางสอน ก่อนจะสิ้นสุดระยะเวลาที่กาหนดอย่างน้อย3-4 วัน เพื่อเป็นแจ้งตือนให้คณะกรรมการ
ทราบและรีบมาดาเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน แต่หาสิ้นสุดระยะเวลาที่กาหนดแล้วยังไม่ดาเนินการ
จัดตารางเรียนตารางสอนให้ทาบันทึกข้อความถึงคณบดี ประธานสาขาวิชา และคณะกรรมการ เพื่อแจ้งให้
ทราบและรีบมาดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามบันทึกข้อความ
ข้อเสนอแนะ
1.พัฒนาเอกสารแบบฟอร์มตารางต่าง ๆ สาหรับการจัดตารางเรียนตารางสอน โดยการ
ระบุหัวข้อที่ต้องการให้คณะกรรมการจัดตารางสอนลงข้อมูลในตารางแต่ละประเภทให้เกิดความชัดเจน เช่น
รหัส-ชื่อวิชา ,อาจารย์ผู้สอน ,ห้องเรียน ,เวลาเริ่มและสิ้นสุดการเรียน และสาขาวิชาที่เรียนรวมไว้ เพื่อให้
คณะกรรมการกรอกข้อมูลตามหัวข้อ และทาให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายว่าระบุข้อมูลครบหรือไม่
2.จัดทาปฏิทินการดาเนินการแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จั ด ตารางเรี ย นตารางสอน เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการทราบและมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามกาหนดเวลา

๔๘

ขั้นตอนที่ 4 กาหนดรหัสสอบแต่ละรายวิชา
รหัสสอบแต่ละรายวิชา หมายถึง รหัสที่ถูกกาหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงวันเวลา ที่จะมีการจัดสอบ
กลางภาคและปลาย ในแต่ละรายวิชา โดยหากรายวิชาเรียนที่มีรหัสสอบเหมือนกันนั้นคือจะมีการจัดสอบ
กลางภาคและปลายภาคเรียนในวันเวลาเดียวกัน นักศึกษาจะไม่สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่
มีรหัสสอบเดียวกันได้ โดยรหัสสอบจะประกอบด้วย หมายเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างรหัสสอบ 2b
โดยความหมายของตัวเลขและอักษรที่ใช้กาหนดรหัสสอบอธิบายได้ดังนี้
ตัวเลขสาหรับภาคปกติ
เลข 1 หมายถึง วันที่ 1 ของการสอบ
เลข 3 หมายถึง วันที่ 3 ของการสอบ
เลข 5 หมายถึง วันที่ 5 ของการสอบ
ตัวเลขสาหรับภาคพิเศษ
เลข 6 หมายถึง วันที่ 1 ของการสอบ

เลข 2 หมายถึง วันที่ 2 ของการสอบ
เลข 4 หมายถึง วันที่ 4 ของการสอบ

เลข 7 หมายถึง วันที่ 2 ของการสอบ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษสาหรับภาคปกติและภาคพิเศษ
a คือเวลาเริ่มสอบ 08.30 น.
b คือเวลาเริ่มสอบ 10.40 น.
c คือเวลาเริ่มสอบ 13.00 น.
d คือเวลาเริ่มสอบ 15.10 น.
การกาหนดรหัสสอบแต่ละรายวิชานั้น จะมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดไว้ว่าสาหรับรายวิชาเดียวกัน
จะต้องมีการกาหนดรหัสเดียวกันทั้งหมดทุกหมู่เรียน ซึ่ง จะดาเนินการกาหนดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็น
ลาดับแรก เนื่องจากเป็นหมวดรายวิชาที่นักศึกษาทุกคณะลงทะเบียนเรียนร่วมกันเป็นจานวนมากในแต่ละ
หมู่ จากนั้นจึงดาเนินการจัดรายวิชาแกนของแต่ละคณะ และรายวิชาที่เป็นเนื้อหาของแต่ละสาขาเป็นลาดับ
สุดท้าย ผู้ปฏิบัติงานสามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๔๙

4.1 การกาหนดรหัสสอบในระบบบริหารการศึกษา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1.1 เลือกเมนูหลัก “ตารางเรียน” และเลือกเมนูย่อย “กาหนดรหัสสอบ” เพื่อเข้าสู่เมนู
กาหนดรหัสสอบ

1.เลือกเมนู “ตารางเรียน”

2.เลือก “กาหนดรหัสสอบ”

ภาพที่ 4.1 ภาพแสดงหน้าจอการเข้าเมนูกาหนดรหัสสอบ
สอบ
รายวิชา

3.1.3 พิมพ์อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กลงในช่อง “รหัสสอบ” แล้วระบุเวลาที่เริ่ม
จากนั้นคลิกบันทึกแก้ไข เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลรหัสสอบสาหรับใช้กาหนดวันเวลาสอบแต่ละ

1.พิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

2.ระบุเวลาเริ่ม
สอบ

ภาพที่ 4.2 ภาพแสดงหน้าจอเมนูกาหนดรหัสสอบ

3. คลิก “บันทึกแก้ไข

๕๐

รหัสสอบและเวลาเริ่ม
สอนที่ได้รับการบันทึก
แล้วในระบบบริหาร
การศึกษา

ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงหน้าจอรหัสสอบที่รับการบันทึกในระบบบริหารการศึกษา
4.2 การกาหนดวันที่ เดือน ปี ที่จัดสอบ
3.2.1 เลือกเมนูหลัก “ตารางเรียน” และเลือกเมนูย่อย “กาหนดวันสอบ”
3.2.2 ระบุ “ปีการศึกษา” “วัน” “ประเภทการสอบ” “วัน/เดือน/ปี” และ “ประเภท
นักศึกษา” จากนั้นคลิก “บันทึกแก้ไข” เพื่อให้วันที่จัดสอบจะถูกบันทึกเข้าระบบบริหารการศึกษา

1.เลือกเมนู “ตารางเรียน”

2.เลือกเมนู “กาหนดวันสอบ”

ภาพที่ 4.4 ภาพแสดงหน้าจอการเข้าเมนูกาหนดวันสอบ

๕๑

3.เลือกปีการศึกษา
ที่จะกาหนดวันสอบ

6. เลือกวันที่สอบโดยคลิกที่
จะขึ้นตารางปฏิทินให้เลือกวัน

5.ระบุประเภทการ
สอบ ว่าเป็นกลางภาค
หรือปลายภาค

4.เลือกวันที่จัดสอบ

7.ระบุประเภทนักศึกษา
8. คลิก “บันทึกแก้ไข”

ภาพที่ 4.5 ภาพแสดงหน้าจอการกาหนดวันสอบ

ภาพที่ 4.6 ภาพแสดงหน้าจอที่บันทึกวันสอบเรียบร้อย

๕๒

4.3 การกาหนดรหัสสอบในแต่ละรายวิชา
ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอน จะต้องรวบรวมรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในแต่ละ
ภาคเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.3.1 เลือกเมนูหลัก “หลักสูตร” และเลือกเมนูย่อย “รายงานแผนการเรียน” เพื่อเข้าสู่เมนู
รายงานผลการเรียน

1. เลือก “หลักสูตร”

2. เลือก “รายงานแผนการเรียน”

ภาพที่ 4.7 ภาพแสดงหน้าจอการเข้าเมนูรายงานแผนการเรียน
4.3.2 ระบุ “นักศึกษาภาคเรียน” “ปีการศึกษา” “รุ่น” “คณะ” และ“คลิก “ส่ง ออก
เพื่อรายงานแผนการเรียนจากระบบในรูปแบบ Excel file

ภาพที่ 4.8 ภาพแสดงหน้าจอการรายงานแผนการเรียนจากระบบบริหารการศึกษา

๕๓

ภาพที่ 4.9 ภาพแสดงตัวอย่างรายงานแผนการเรียนในรูปแบบ Excel File ที่จากระบบบริหารการศึกษา
4.3.3 โดยการทาแถบคุมพื้นที่ข้อมูลทั้งหมด คลิกขาวที่เม้าท์ จากนั้นเลือก “คัดลอก” จากนั้น
เปิด File เริ่มต้นที่รายงานในครั้งแรก แล้วนาข้อมูลต่อท้ายตารางข้อมูล แล้วเลือก “วาง” เพื่อรวบรวมรายงานวิชา
ให้ครบทุกสาขา ทุกชั้นปี และทุกคณะ

1. ทาแถบคลุมพื้นทีข่ ้อมูล
2. แล้วคลิกขวาที่เม้าท์ เลือก “คัดลอก”

ภาพที่ 4.10 ภาพแสดงหน้าจอ Excel ในการคัดลอกข้อมูล

๕๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปีการศึกษา 2561/2
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ( 1501 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( อ.ศิริรัตน์ ชาวนา )
ชื่อวิชา
Group
หน่วยกิต
10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
10 1100000.. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
211 4092701 โปรแกรมสาเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
211 4094201. ทฤษฎีจานวน
3(3-0-6)
211 1052201... จิตวิทยาสาหรับครู
2(1-2-3)
211 1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
วันที่พมิ พ์ 15/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปีการศึกษา 2561/2
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ( 1502 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( อ.พัชราภร พูลบุญ )
ชื่อวิชา
Group
หน่วยกิต
10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
211 1132501 เคมีในชีวติ ประจาวันสาหรับครู
2(1-2-3)
211 4032201.. พฤกษศาสตร์
3(2-2-5)
1082103
การศึ
ก
ษาพิ
เ
ศษและการศึ
ก
ษาแบบเรี
ย
นรวม
211
3(3-0-6)
211 1132401 ฟิสกิ ส์ในชีวติ ประจาวันสาหรับครู
2(1-2-3)
211 4053105 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
3(2-2-5)
211 1052201... จิตวิทยาสาหรับครู
2(1-2-3)
วันที่พมิ พ์ 15/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปีการศึกษา 2561/2
สาขาวิชา สังคมศึกษา ( 1503 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( อ.นรเศรษฐ์ เตชะ )
ชื่อวิชา
Group
หน่วยกิต
10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
10 1100000.. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
211 1512402 จริยศาสตร์และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
211 3592102. เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6)
211 1102502 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาสาหรับครู
2(1-2-3)
211 1032101... นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
211 1022103 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร
3(2-2-5)
วันที่พมิ พ์ 15/05/2561

ภาพที่ 4.11 ภาพแสดงหน้าจอที่รวบรวมข้อมูลตารางสอนทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี

๕๕

4.3.4 กด Ctrl+F กล่องค้นหาปรากฏขึ้น จากนั้นกรอกรหัสวิชาลงในช่อง “ค้นหาและ
แทนที่” แล้วคลิก “ค้นหาถัดไป” เพื่อค้นหารายวิชาที่จะกาหนดรหัสสอบ จากนั้นจึงกาหนดรหัสสอบโดย
พิมพ์ต่อท้ายตาราง โดยกาหนดรหัสสอบเช่นนี้ในแต่ละรายวิชาให้ครบทุกหมู่เรียน

1.พิมพ์รหัสวิชา ในช่อง “สิ่งทีค่ ้นหา”

2. คลิก “ค้นหาถัดไป”

ภาพที่ 4.12 แสดงหน้าจอการค้นหารายวิชา

ภาพที่ 4.13 ภาพแสดงการกาหนดรหัสสอบแต่ละรายวิชา

๕๖

ปัญหา
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียนมีจานวนมาก และในบางรายวิชาเป็นรายวิชาเดียวกันแต่ละ
รหัสวิชาแตกต่างกัน ทาให้รายวิชาเดียวแต่กาหนดรหัสสอบต่างกัน
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ควรตรวจสอบด้วยความละเอียด รอบคอบ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลมากกว่า 1 ครั้ง
2.ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการช่วยตรวจสอบ โดยเมื่อกาหนดรหัสสอบครบแล้ว ให้ทา
การจัดเรียงข้อมูลรายวิชาตามรายชื่อวิชาให้รายวิชาเดียวกันทั้งที่รหัสวิชาเหมือนกันและต่างกัน เพื่อให้ใน
การตรวจสอบได้ครบถ้วนทุกหมู่เรียนที่เปิดสอน และเป็นการเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งให้มีความระมัดระวังในการกาหนดรหัส สอบ การตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ตรวจตราข้อมูลที่กาหนดให้
ถูกต้อง
3.วางแผนกาหนดระยะเวลาการดาเนินให้มากขึ้น เพื่อให้ตรวจสอบการกาหนดรหัสสอบได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรอบคอบและตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยการจัดทา
ฐานข้อมูล รายวิชาเรียนที่เป็น วิชาเดียวกันแต่มีรหั สวิชาที่แตกต่างกันเนื่องจากหลักสูตรมีก ารปรับปรุ ง
เพื่อให้มีข้อมูลสาหรับตรวจสอบว่ารายวิชาได้บ้างที่มีการเปลี่ยนรหัสวิชา ทาให้สามารถตรวจสอบได้อย่าง
รอบคอบมากขึ้น

๕๗

ขัน้ ตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนในระบบบริหารการศึกษา
การบันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนในระบบบริหารการศึกษา เป็นการนาเอาข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหาร
การศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอน จะ
รวบรวมข้อมูลตารางสอนทั้ง หมดทุกรายวิชา และดาเนินการบันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนลงระบบ
บริหารการศึกษา โดยแบ่งเป็นการบันทึกข้อมูลรายวิชาตามแผนการเรียนของแต่สาขาวิชา กับ การบันทึก
ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติดังนี้
5.1 การบันทึกรายวิชาตามตารางสอนแต่ละสาขาวิชา
5.1.1 เลือกเข้าเมนูหลักที่ “ตารางเรียน” และเลือกเมนูย่อยที่ “ตารางสอน” เพื่อเข้าสู่เมนู
ตารางสอบ
1. เลือกเมนู “ตารางเรียน”

2. เลือกเมนู “ตารางสอน”

ภาพที่ 5.1 ภาพแสดงการเข้าเมนูตารางสอน

๕๘

5.1.2 ระบุข้อมูลตารางสอน ที่ประกอบไปด้วย “ปีการศึกษา , ภาคเรียนของนักศึกษา ,
รุ่นปีการศึกษา , หมู่เรียนและสาขาวิชา” จากนั้นคลิกที่ “ทาตารางสอน” เพื่อให้ระบบจะเรียกข้อมูล
รายวิชาจากแผนการเรียนตามที่บันทึกไว้ในระบบบริหารการศึกษา

2.เลือกภาคเรียนนักศึกษา

1.เลือกปีการศึกษา
3.เลือกรุ่นนักศึกษา
4.ระบุหมู่เรียน

6.คลิก “ทาตารางสอน”
5. ระบุสาขาวิชา โดยพิมพ์เลขสาขาวิชา 4 ตัว

ภาพที่ 5.2 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอบันทึกข้อมูลตารางสอนและการกรอกข้อมูลก่อนเริ่มบันทึกตารางสอน

ภาพที่ 5.3 ภาพแสดงหน้าจอที่มีรายวิชาตามแผนการเรียน หลังจากคลิกปุ่ม “ทาตารางสอน”

๕๙

5.1.3 ระบุรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ จานวนที่จะลงทะเบียน “ต่าสุด-สูงสุด” ของแต่ละ
รายวิชา โดยกดที่ภาพ และพิมพ์จานวนในช่องกรอกข้อมูล ให้ใช้ข้อมูลจานวนนักศึกษาปัจจุบันของแต่
ละสาขาวิชาเป็นจานวนที่เปิดรับสูงสุด และกาหนดจานวนรับต่าสุดที่ 1 คน สาหรับข้อมูลเลขตารางระบบ
จะเป็นผู้กาหนดไว้ให้อยู่แล้ว จากนั้นคลิกที่ “บันทึกแก้ไข” เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล
2. ระบุรายละเอียด หมู่เรียน จานวนรับ แล้วคลิกที่ “บันทึกแก้ไข”

1. คลิกที่

ภาพที่ 5.4 ภาพแสดงหน้าจอการกาหนดจานวนรับลงทะเบียนของแต่ละรายวิชา
5.1.6 ระบุข้อมูลของห้องเรียน คลิกที่ “เพิ่มห้อง/เวลาเรียน” เลือกระบุ “หมายเลข
ห้องเรียน” โดยคลิกที่
แล้วเลือกอาคารเรียน และ ห้องเรียน เลือกระบุ “วันเรียน” “เวลาเริ่ม ”
“จานวนคาบเรียน” และคลิกที่ “บันทึกเพิ่ม”

2.ระบุข้อมูลหมายเลขห้องสอบโดย คลิกที่

,วันเรียน ,เวลาเริ่ม และจานวนคาบเรียน
,

1. คลิกที่ “เพิ่มห้อง/เวลาเรียน”

3.คลิก “บันทึก
เพิ่ม”
w

ภาพที่ 5.5 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลห้องเรียนของแต่ละวิชา
w

w

๖๐

ภาพที่ 5.6 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกข้อมูลห้องเรียน
5.1.5 ระบุข้อมูลรายชื่ออาจารย์ผู้สอน คลิกที่ “เพิ่มอาจารย์” จากนั้นพิมพ์ชื่ออาจารย์
ผู้สอนของรายวิชานั้น แล้วคลิก “ค้นหา” แล้วเลือกรายชื่ออาจารย์ที่ต้องการ

2.พิมพ์ชื่ออาจารย์ แล้วคลิก “ค้นหา”
1.คลิก “เพิ่มอาจารย์”

3. คลิก “เลือก”

w
w

ภาพที่ 5.7 ภาพแสดงหน้
าจอของการระบุรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
w

๖๑

5.1.6 ระบุ ข้อ มู ล รหัส สอบ คลิ ก ที่ “รหั ส สอบ” จากนั้น พิ ม พ์ รหั ส สอบ แล้ ว เลื อ กที่
“ทุกสาขา” และ คลิก “บันทึกเพิ่ม” การบันทึกตารางสอนลงระบบริหารการศึกษาจะเสร็จสิ้น
1.พิมพ์รหัสสอบ แล้วเลือก “ทุกสาขา”

3. คลิก“บันทึกเพิ่ม”

1. คลิก“รหัสสอบ”

w

ภาพที่ 5.8 ภาพแสดงหน้าจอการบันทึกรหัสสอบแต่ละรายวิชา
w

ภาพที่ 5.9 ภาพแสดงหน้าจอการบันทึกตารางเรียนตารางสอนที่เสร็จสิ้น

w

๖๒

5.2 การบันทึกรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.2.1 เลือกเมนูหลัก “ตารางเรียน” และเลือกเมนูย่อย “เพิ่มวิชาศึกษาทั่วไป/แกน
คณะ” เพื่อเข้าสู่เมนูบันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกนของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. เลือกเมนู “ตารางเรียน”

2.เลือกเมนู “เพิ่มวิชาศึกษาทั่วไป/แกนคณะ”

w

w

ภาพที่ 5.10 ภาพแสดงหน้าจอการเข้าบันทึกตารางเรียนตารางสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และรายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.2.2 ระบุประเภทวิชา ระหว่าง “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” หรือ “แกนคณะ” และระบุ
“ปีการศึกษา” และ “ภาคเรียนของนักศึกษา” แล้วคลิกที่ “ทาตารางสอน” เพื่อเข้าสู่หน้าบันทึกข้อมูล

1.เลือกประเภทวิชา ระหว่าง “ศึกษาทั่วไป” กับ “แกนคณะ”
2.เลือกปีการศึกษา

4. คลิก “ทาตารางสอน”

3.เลือกภาคเรียนนักศึกษา

w

ภาพที่ 5.11ภาพแสดงหน้าจอเมนู เพิ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกน
w

w

w

๖๓

5.2.3 พิมพ์ข้อ มูลรายละเอีย ดวิชา โดยเริ่มตั้ง แต่ “กลุ่มประเภทวิช า” “รหัสวิชา”
“หมู่เรียน” “จานวนรับสูงสุด-ต่าสุด” “ห้องเรียน” “วันเรียน/เวลาเรียน” “อาจารย์ผู้สอน” “รหัสสอบ”
แล้วคลิกที่ “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลลงระบบ

ภาพที่ 5.12 ภาพแสดงหน้าจอการบันทึกรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกน
สาหรับกลุ่มประเภทวิชาของรายวิชาศึกษาทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มวิชาภาษา คือ หมายเลข 11
กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ คือ หมายเลข 12
กลุ่มสังคมศาสตร์ คือ หมายเลข 13
กลุม่ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คือหมายเลข 14

๖๔

กรณีที่รายวิชาใดมีเปิดมากกว่าหมู่เรียน
1) คลิกที่ “เพิ่มหมู่” แล้วระบุข้อมูล “หมู่เรียน” “จานวนรับสูง สุด” “จานวนรับต่าสุด” แล้ว
คลิก “บันทึกแก้ไข”

2. พิมพ์เลขหมู่เรียน จานวนรับสูงสุด-ต่าสุด
w

1. คลิก “เพิ่มหมู่”
w

3. คลิก “บันทึกแก้ไข”
w

ภาพที่ 5.13 ภาพแสดงการเพิ่มหมู่เรียนของรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกน
2) คลิก “เพิ่มห้อง/เวลาเรียน” จากนั้นระบุข้อมูล “หมายเลขห้อง” “วันเรียน” “เวลาเริ่ม”
“จานวนคาบเรียน” จากนั้นคลิก “บันทึกเพิ่ม”

2.ระบุข้อมูลหมายเลขห้องสอบโดย คลิกที่

,วันเรียน ,เวลาเริ่ม และจานวนคาบเรียน
,

1. คลิก “เพิ่มห้อง/เวลาเรียน”
w

w

2. คลิก “บันทึกเพิ่ม”
w

ภาพที่ 5.14 ภาพแสดงหน้าจอการระบุข้อมูล ห้องเรียน วัน/เวลา ที่จัดการเรียนการสอน

๖๕

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

2.พิมพ์ชื่ออาจารย์ แล้วคลิก “ค้นหา”

3. คลิก “เลือก”
w

w

1. คลิก “เพิ่มอาจารย์”
w

ภาพที่ 5.15 ภาพแสดงการระบุรายชื่ออาจารย์ในแต่ละรายวิชาศึกษาทั่ว/แกนคณะ
ปัญหา
ไม่พบรายชื่ออาจารย์ในระบบบริหารการศึกษา เนื่องจากเป็นอาจารย์เข้าใหม่หรืออาจารย์พิเศษ ที่
ยังดาเนินเรื่องส่งสัญญากับงานบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เรียบร้อย
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ให้ระบุชื่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เป็นอาจารย์เข้าใหม่หรืออาจารย์พิเศษและยังไม่มีในระบบว่า
อาจารย์สาขา และทารายงานข้อมูลรายวิชาที่เป็นอาจารย์เข้าใหม่หรืออาจารย์พิเศษ เมื่ออาจารย์ดาเนิน
เรื่ องส่ง สัญ ญาเรี ยบร้อ ย มีร ายชื่อ ในระบบแล้ วจึ ง ด าเนิน การเปลี่ ยนแปลงชื่อ อาจารย์ ในระบบบริ หาร
การศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ประสานงานกับผู้ปฏิบัติของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ดูแลเรื่องการลงข้อมูลรายชื่ออาจารย์ใน
ระบบของงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลว่าเมื่ออาจารย์
ดาเนิ น เรื่ อ งส่ ง สั ญ ญาเรี ย บร้ อ ย พร้ อ มทั้ ง ได้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล อาจารย์ ล งระบบแล้ ว เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ แ จ้ ง
ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนให้ทราบทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนเรียก
ข้อมูลรายชื่ออาจารย์ระบบของงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลลงระบบบริหารการศึกษา

๖๖

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนตารางสอนที่บันทึกในระบบบริหารการศึกษา
การตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนตารางสอนที่บันทึกในระบบบริหารการศึกษา เป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ งานของผู้ปฏิบัติงานและตรวจสอบข้อมูล ตารางเรียนตารางสอนที่คณะกรรมการ
ดาเนินการจัดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ถูกต้อง โดยข้อมูลตารางเรียนตารางสอนที่
ผู้ปฏิบัติงานจะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลได้แก่
- ข้อมูลตารางสอนอาจารย์รายบุคคล เพื่อไม่ให้ตารางสอนของอาจารย์ซ้าซ้อน
- ข้อมูลตารางการใช้ห้องเรียน เพื่อให้การใช้งานห้องเรียนไม่เกิดความซ้าซ้อน
- ข้อมูลรหัสสอบแต่ละรายวิชา เพื่อให้การกาหนดรหัสสอบสาหรับรายวิชาเดียวเหมือนกัน
ทุกหมู่เรียน
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งด าเนิ น การรายงานข้ อ มู ล ตารางเรี ย นตารางสอนจากระบบบริ ห าร
การศึกษา จัดเรียงข้อมูล และตรวจสอบ โดยขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
6.1 เลือกเมนูหลัก “ตารางเรียน” เลือกเมนูย่อย “รายงาน” และเลือก “ตารางสอนของ
แต่ละคณะ” เพื่อรายงานข้อมูลตารางสอน

1.เลือกเมนู “ตารางเรียน”

2.เลือกเมนู “รายงาน”

3.เลือกเมนู “ตารางสอน ของแต่ละคณะ”

ภาพที่ 6.1 ภาพแสดงหน้าจอการรายงานตารางสอนแต่ละคณะ

๖๗

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

1.เลือกภาคเรียนนักศึกษา
2.เลือกปีการศึกษา
3.เลือกรุ่นนักศึกษา
4.เลือกคณะ
5. คลิก “ค้นหา”
สาขาวิชาไม่ต้องระบุ เพื่อให้ระบบ
รายงานตารางสอนของทุกสาขาวิชา

ภาพที่ 6.2 ภาพแสดงหน้าจอการรายงานตารางสอนแต่ละคณะ

คลิก “พิมพ์”

ภาพที่ 6.3 ภาพแสดงหน้าจอตารางสอนแต่ละคณะเมื่อคลิกที่ค้นหา

๖๘

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

1.เลือกเมนู “ตารางเรียน”

2.เลือกเมนู “เพิ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป/แกนคณะ”

ภาพที่ 6.5 ภาพแสดงหน้าจอการเข้าเมนูการรายงานรายวิชาศึกษาทั่วไป/แกนคณะ

๖๙

6.5 ระบุ ข้อ มูล รายละเอีย ด โดยเลื อก “ศึก ษาทั่ว ไปหรื อแกนคณะ” “ปีก ารศึก ษา”
“ภาค” และคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” หน้าจอจะแสดงรายวิชาศึกษาทั่วไป/แกนคณะ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์”
ที่บริเวณมุมด้านบนทางขวา เพื่อรายงานเป็น Excel File

5.คลิก “พิมพ์”

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

ภาพที่ 6.6 ภาพแสดงหน้าจอการรายงานรายวิชาศึกษาทั่วไป/แกนคณะ

ภาพที่ 6.7 ภาพแสดง Excel file ที่รายงานรายวิชาศึกษาทั่วไปจากระบบบริหารการศึกษา

๗๐

ภาพที่ 6.8 ภาพแสดง Excel file ที่รายงานรายวิชาแกนคณะจากระบบบริหารการศึกษา
6.6 รวบรวมข้ อ มู ล ตารางสอนรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป และรายวิ ช าแกนของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้อยู่ใน File เดียวกันกับตารางสอนแต่ละหมู่เรียน
6.7 พิมพ์ “รหัสสาขา/ชั้นปี/หมู่เรียน” ไว้ด้านท้ายตารางแต่ละรายวิชาของแต่ละสาขา
เมื่อพิ มพ์ครบทุกรายวิช าแล้ว ให้ล บหัวตารางออกเพื่อเรี ยงข้อ มูลให้ ต่อเนื่ อง จะไฟล์ที่รวบรวมข้อมู ล
ตารางสอนทุกรายวิชาเรียงต่อกัน

1. พิมพ์ “รหัส
สาขาวิชา/ ชั้นปี/
หมู่เรียน

2.ลบหัวตาราง

ภาพที่ 6.9 ภาพแสดงการรวบข้อมูลตารางสอนทั้งหมดที่รายงานจากระบบบริหารการศึกษา

๗๑

ภาพที่ 6.10 ภาพแสดงตัวอย่างไฟล์ที่รวบรวมข้อมูลตารางสอนทุกรายวิชาเรียงต่อกัน
6.8 จัดการข้อมูลโดยแบ่งชุดข้อมูลจานวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดข้อมูลตารางสอนอาจารย์ ชุด
ข้อมูลการใช้ห้องเรียน และชุดข้อมูลรหัสสอบ
โดยมีขั้นตอนในการจัดการข้อมูลแต่ละชุด ดังนี้
6.8.1 ทาแถบคุมพื้นที่ข้อมูลทั้งหมดในตารางเลือก เมนู “เรียงลาดับและกรอง”
แล้วเลือกเมนู “เรียงลาดับแบบกาหนดเอง”

2.เลือกเมนู “เรียงลาดับและกรอง”
1.ทาแถบคุมพื้นทีข่ ้อมูล

3.เลือก “เรียงลาดับแบบกาหนดเอง”

ภาพที่ 6.11 ภาพแสดงหน้าจอการจัดเรียงข้อมูล สาหรับตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล
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6.8.2 ระบุคอลัมน์ F เพื่อเรียงลาดับตามรายชื่ออาจารย์ผู้สอน จากนั้นคลิกที่
“เพิ่ม ระดั บ” เพื่อ ระบุค อลัม น์ E เพิ่ม สาหรั บการเรี ยงข้ อมูล วันเวลาของตารางรายชื่ออาจารย์ จะได้
ไฟล์ข้อมูลที่เรียงลาดับตามรายชื่ออาจารย์ผู้สอน

1.ระบุคอลัมน์ F เพื่อเรียงลาดับข้อมูลตามรายชื่ออาจารย์

ภาพที่ 6.12 ภาพแสดงการระบุคอลัมน์สาหรับเรียงลาดับข้อมูลตามรายชื่ออาจารย์

2.คลิก “เพิ่มระดับ”

3.ระบุคอลัมน์เพิ่ม เลือก คอลัมน์ E เพื่อเรียงลาดับวันเวลาสอนของอาจารย์

4.คลิก “ตกลง”

ภาพที่ 6.13 ภาพแสดงการระบุคอลัมน์สาหรับเรียงลาดับข้อมูลตามรายชื่ออาจารย์ (ต่อ)
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ภาพที่ 6.14 ภาพแสดงตัวอย่างไฟล์ข้อมูลที่เรียงลาดับตามรายชื่อผู้สอน
6.9 ตรวจสอบความถูกต้องตารางสอนอาจารย์ บันทึกลงระบบบริหารการศึกษา โดย
ตรวจสอบว่า ตารางสอนของอาจารย์ผู้สอนมีความซ้าซ้อนกันของเวลาสอนหรือไม่ , ตรวจสอบรายวิชาที่
อาจารย์สอนว่าถูกต้องหรือไม่
ผู้ปฏิบัติงานตารางเรียนตารางสอนจะต้องดาเนินการเรียงลาดับชุดข้อมูลให้ครบทั้ง 3 ชุด
ข้อมูล โดยมีวิธีการและขั้นตอนเหมือนกัน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล หากพบว่า
มีตารางสอนอาจารย์ที่ซ้าซ้อน , ตารางการใช้ห้องที่ซ้าซ้อน ,รายวิชาเรียนเดียวกันแต่รหั สสอบต่างกัน
ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะต้องปฏิบัติดังนี้
1) ตรวจสอบจากเอกสารที่คณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนไว้ ว่าบันทึกข้อมูลตรง
ตามที่คณะกรรมการเขียนไว้หรือไม่ หากพบว่า ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผิดพลาดจากที่คณะกรรมการเขียน
ไว้ให้ดาเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามเอกสาร
2) เมื่อตรวจสอบจากเอกสารแล้ว พบว่าคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนลงข้อมูล
ไว้ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ให้ รี บ ด าเนิ น ติ ด ต่ อ กั บ คณะกรรมการทั น ที เพื่ อ แจ้ ง ให้ ท ราบถึ ง ข้ อ ผิ ด พลาดและให้
คณะกรรมการมาดาเนินการแก้ไขโดยด่วน
3) เมื่อคณะกรรมการแก้ไขข้อมูลแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอน ดาเนินการ
แก้ไขข้อมูลในระบบริหารการศึกษา
4) ตรวจสอบข้อมูลที่แก้ไขอีกครั้ง
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ปัญหา
ข้อมูลที่ต้องดาเนินการตรวจสอบมีจานวนมาก ทาให้บางครั้งการตรวจสอบข้อมูลได้ไ ม่ละเอียด
เกิดตารางเรียนตารางสอนที่ซ้าซ้อนกัน
แนวทางแก้ไขปัญหา
ผู้ปฏิบัติต้องเพิ่มความละเอียด และความรอบคอบให้การดาเนินการตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกลง
ระบบบริหารการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มรอบการตรวจสอบให้มากกว่า 1 หรือ 2 รอบ โดยการตรวจสอบ
ข้อมูลทันทีที่บันทึกข้อมูลแต่ละหมู่เรียนเป็นตรวจสอบครั้งที่หนึ่ง แล้วจึงตรวจสอบรวมทั้งหมดครั้งอีกครั้งใน
ขั้นตอนนี้
ข้อเสนอแนะ
1.เนื่องจากมีข้อมูลที่ต้องตรวจสอบมีจานวนมาก ให้ผู้ปฏิบัติกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างละเอียด ถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น
2.นาเอาโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยในเป็นเครื่องมือในตรวจสอบข้อมูล ซึ่งจะมีความแม่นยาและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนที่ 7 จัดทาประกาศตารางเรียนตารางสอนและคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
7.1ประกาศตารางเรียนตารางสอน
การจัดทาประกาศตารางเรียนตารางสอน เป็นการประชาสัมพันธ์แจ้งให้อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ ตารางการดาเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
เรียน โดยประกาศตารางเรียนตารางสอนจะประกอบไปด้วย ตัวหนังสือประกาศที่จะระบุปฏิทินวิชาการที่
กาหนดวันเวลาให้การดาเนินการกิจกรรมต่าง 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) เพื่อจัดทาเป็นเอกสารแนบท้าย
ประกาศตารางเรียนตารางสอน
7.1.2 ร่างและพิมพ์ประกาศตารางเรียนตารางสอน ระบุปฏิทินวิชาการ กาหนดการใน
การดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน และจัดพิมพ์สารบัญ
7.1.3 เสนอประกาศตารางเรียนตารางสอนพร้อมเอกสารแนบให้ผู้บริหารลงนาม
7.1.4 จัดทาสาเนาเอกสารประกาศและเอกสารแนบท้าย
7.1.5 ส่งหนังสือประกาศตารางเรียนตารางสอนให้กับคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.1.6 ติดประกาศตารางเรียนตารางสอนพร้อมเอกสารแนบท้ายที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
บริเวณหน้าห้องกองบริการการศึกษา
7.1.7 จัดทาประกาศตารางเรียนตารางสอนเป็นไฟล์ Pdf เพื่อใช้สาหรับประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย , หน้าเพจเฟสบุค เป็นต้น โดยจัดส่ง ไฟล์ Pdf ให้
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงประกาศข่าวสารทางออนไลน์ ให้ช่วยดาเนินการให้
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429
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
--------------------------------------------------------------เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ดาเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547
ประกาศตารางเรียน ตารางสอน และกาหนดการต่าง สาหรับนักศึกษาภาคปกติและอาจารย์ดังนี้
1. ตารางเรียน ตารางสอน สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้ขอให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งกองบริการการศึกษา ภายในวันที่
23 ธันวาคม 2561
2. ตารางกิจกรรม
วันที่
กิจกรรม
23 ธันวาคม 2561
นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
24-26 ธันวาคม 2561
นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ (ตามแผนการเรียน)
27-29 ธันวาคม 2561
นักศึกษาชั้นปที่ 4 และนักศึกษาค้างรุ่น
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์
2-4 มกราคม 2562
นักศึกษาชั้นปที่ 3 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์
5-7 มกราคม 2562
นักศึกษาชั้นปที่ 2 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์
8-10 มกราคม 2562
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์
13 มกราคม 2562
เปดภาคเรียน / เริ่มเรียน
13-20 มกราคม 2562
ขอเปดรายวิชาเรียน (ติดต่อกองบริการการศึกษา)
14-22 มกราคม 2562
นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 และนักศึกษาค้างรุ่น
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาและลงทะเบียนเรียนวิชาที่ขอเปดผ่านระบบออนไลน์
23-29 มกราคม 2562
นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 และนักศึกษาค้างรุ่น
กรณีลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ไม่ทันต้องยื่นคาร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน
กาหนด(ล่าช้า) ได้ที่กองบริการการศึกษา
13-27 มกราคม 2562
นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 และนักศึกษาค้างรุ่น
สาหรับนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 มีสิทธิยื่นคาร้อง
ขาดสอบปลายภาคได้ที่กองบริการการศึกษา
30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์

ภาพที่ 7.1 ภาพแสดงตัวอย่างประกาศตารางเรียนตารางสอน
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วันที่
3-13 กุมภาพันธ์ 2562

23 มีนาคม – 2 เมษายน 2562

9-13 มีนาคม 2562
17 เมษายน 2562
24 มกราคม 2562
8 พ ษภาคม 2562
12-15,18 พ ษภาคม 2562
19 พ ษภาคม 2562
16-25 พ ษภาคม 2562
16-30 พ ษภาคม 2562

กิจกรรม
นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 และนักศึกษาค้างรุ่น
พิมพ์ใบแจ้งหนี้และชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารกรุงเทพหรือธนาคาร
ไทยพาณิชย์ทุกสาขา (นักศึกษาชั้นปที่ 2-4 และนักศึกษาค้างรุ่นที่ประสงค์จะผ่อนผัน
การชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา)
นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 และนักศึกษาค้างรุ่น
กรณีที่ผ่อนผันการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้และชาระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารไทยพาณิชย์
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องยกเลิกรายวิชาเรียน
วันสุดท้ายของการส่งเกรดแก้ I ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
(สาหรับนักศึกษารุ่นป 2560-2562)
วันสุดท้ายของการส่งเกรดแก้ I ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
(สาหรับนักศึกษารุ่นป 2555-2559)
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังก ษ (สาหรับนักศึกษารุ่นป 2560-2562)
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์
(สาหรับนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562)
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์
(สาหรับนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562)

ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝายปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการหากประสบปัญหา
ใด ให้แจ้งต่อมหาวิทยาลัย ทันที
ประกาศ ณ วันที่

(

ธันวาคม พ.ศ. 2561

)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 7.2 ภาพแสดงตัวอย่างประกาศตารางเรียนตารางสอน (ต่อ)

๗๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตารางสอน ปีการศึกษา 2561/2
1501 คณิตศาสตร์ รุ่น 2561 หมู่ 1 ปกติ ป.ตรี
Group
ชื่อวิชา
211 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
211
10
10
211
211
211

1061401 กฎหมายการศึกษา
1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
1121101 จานวนและการดาเนินการทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
4092301 พีชคณิตเชิงเส้น 1
4092401... แคลคูลัส 2

1502 วิทยาศาสตร์ รุ่น 2561 หมู่ 1 ปกติ ป.ตรี
Group
ชื่อวิชา
211 .4021103 เคมีพื้นฐาน
211 .4031102 ปฏิบตั ิการชีววิทยาเบือ้ งต้น
211 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู

1/66
หน่วยกิต
ห้อง
3(2-2-5) 723

วันเวลาเรียน
อ. 08:30 - 12:30

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

คคศ 113

จ. 13:00 - 15:00

624
ศว.105
31016

จ. 08:30 - 12:30 อ.สิอร หาสาสน์ศรี
ศ. 08:30 - 11:30 ผศ.ดร.ศุกรวรรณ แซ่องึ้
พฤ. 08:30 - 11:30 ผศ.จุฑามาศ บรรณสาร

วันเวลาเรียน
อาจารย์
อ. 08:30 - 11:30 ผศ.ดร.เกตน์ณนิภา วันชัย
พฤ. 08:30 - 11:30 ผศ.ธนิดา ยงยืน
จ. 13:00 - 17:00 อ.เนตรนิภา เจียมศักดิ์
ผศ.หนึ่งฤทัย ชวนะลิขกิ ร
จ. 08:30 - 10:30 ดร.สมกมล กาญจนพิบลู ย์

หน่วยกิต
ห้อง
3(3-0-6) 503
1(0-3-0) ศว.414
3(2-2-5) 723

211
10
10
10
211

1061401 กฎหมายการศึกษา
1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
1100000.. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
4021104. ปฏิบตั ิการเคมีพื้นฐาน

2(2-0-4) 712
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0) 504

211

4031101... ชีววิทยาเบือ้ งต้น

3(3-0-6) ศว.408

1503 สังคมศึกษา รุ่น 2561 หมู่ 1 ปกติ ป.ตรี
Group
ชื่อวิชา
211 1001201. คอมพิวเตอร์สาหรับครู
211 1011107 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู
10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
211 1101502 ประวัติศาสตร์โลกตะวันออกสาหรับครูสังคมศึกษา
211 2524103. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบือ้ งต้น
211 2551101.. ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1504 การศึกษาปฐมวัย รุ่น 2561 หมู่ 1 ปกติ ป.ตรี
Group
ชื่อวิชา
211 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู

หน่วยกิต
ห้อง
3(2-2-5) 723

211
211
211
211
10
10
10

1061401 กฎหมายการศึกษา
1071104. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์สาหรับครูปฐมวัย
1071510 การรณรงค์เพื่อเด็ก
1071609 ศิลปสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
1100000.. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

อาจารย์
ผศ.หนึ่งฤทัย ชวนะลิขกิ ร
อ.นฤมล ตันติชาติ
ผศ.ปิยะ มีอนันต์

รหัสสอบ
5b

เลขตาราง
1046

1a

2b
3a
4a

1047
1048
1049
1050
1051
1052

รหัสสอบ
2a
8a
5b

เลขตาราง
1075
1076
1077

1a

8a

พ. 08:30 - 11:30

ผศ.ดร.เกตน์ณนิภา วันชัย
อ.จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์
ผศ.ธนิดา ยงยืน

1078
1079
1080
1081
1082

5a

1083

ห้อง
31109
คคศ 103

วันเวลาเรียน
จ. 13:00 - 16:00
อ. 08:30 - 11:30

อาจารย์
ผศ.ดร.บริบรู ณ์ ชอบทาดี
ดร.ชัยยศ เดชสุระ

รหัสสอบ
1b
2b

712
31021
43111

พ. 08:30 - 11:30 อ.พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล
พฤ. 08:30 - 11:30 อ.นรเศรษฐ์ เตชะ
จ. 08:30 - 11:30 รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

3b
5b
5a

เลขตาราง
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113

รหัสสอบ
5b

เลขตาราง
1120

1a
3a
4b
2a

1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127

3022
602
602
602

ศ. 13:00 - 16:00

วันเวลาเรียน
จ. 08:30 - 12:30

อาจารย์
อ.ชนิกา จิตจักร
อ.นฤมล ตันติชาติ
อ. 08:30 - 10:30 ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน
ศ. 08:30 - 11:30 ผศ.ภรภัทร นิยมชัย
อ. 10:30 - 12:30 ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช
พฤ. 13:00 - 17:00 ผศ.บุญไท เจริญผล

ภาพที่ 7.2 ภาพแสดงตัวอย่างข้อมูลตารางเรียนตารางสอนที่ใช้เป็นเอกสารแนบ

๗๙

สารบัญ
สาขาวิชา

หน้า

1501 คณิตศาสตร์ 5 ปี
1502 วิทยาศาสตร์ 5 ปี
1503 สังคมศึกษา 5 ปี
1504 การศึกษาปฐมวัย 5 ปี
1505 คอมพิวเตอร์ศกึ ษา 5 ปี
1508 พลศึกษา 5 ปี
1510 การสอนภาษาไทย 5 ปี

58/1
58/1
58/1
58/1
58/1
58/1
58/1

1
1
1
2
2
2
2

1511 การสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี
1512 การประถมศึกษา 5 ปี
1513 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี
1501 คณิตศาสตร์ 5 ปี
1502 วิทยาศาสตร์ 5 ปี
1503 สังคมศึกษา 5 ปี
1504 การศึกษาปฐมวัย 5 ปี
1505 คอมพิวเตอร์ศกึ ษา 5 ปี
1508 พลศึกษา 5 ปี
1510 การสอนภาษาไทย 5 ปี
1511 การสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี
1512 การประถมศึกษา 5 ปี
1513 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี
1501 คณิตศาสตร์ 5 ปี

58/1
58/1
58/1
59/1
59/1
59/1
59/1
59/1
59/1
59/1
59/1
59/1
59/1
60/1

3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7

1502 วิทยาศาสตร์ 5 ปี
1503 สังคมศึกษา 5 ปี
1504 การศึกษาปฐมวัย 5 ปี
1505 คอมพิวเตอร์ศกึ ษา 5 ปี
1508 พลศึกษา 5 ปี
1510 การสอนภาษาไทย 5 ปี
1511 การสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี
1512 การประถมศึกษา 5 ปี

60/1
60/1
60/1
60/1
60/1
60/1
60/1
60/1

7
7
8
8
8
9
9
9

ภาพที่ 7.3 ภาพแสดงตัวอย่างการพิมพ์สารบัญ

๘๐

7.2 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน เป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้นเพื่อมอบหมายภาระงาน
ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้สอนจะมีรายชื่ออาจารย์ทุกท่านที่มีภาระงานตารางสอนในภาคเรียนนั้น ๆ และได้มีการระบุหน้าที่ที่
อาจารย์ผู้สอนจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ ปฏิบัติการสอน วัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน จัดทารายงาน มคอ.3/มคอ.4 มคอ.5/มคอ.6 ส่งผลการเรียน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะ
และมหาวิทยาลับมอบหมาย โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
7.2.1 เลือกเมนูหลักที่ “ตารางเรียน” แล้วเลือกที่ “รายงาน” และเลือกที่ “รายงาน
ภาระงานสอนอาจารย์” เพื่อรายงานรายชื่อผู้สอนจากระบบบริหารการศึกษา

1.เลือก “ตารางเรียน”

2.เลือก “รายงาน”

3. เลือก “รายงานภาระงานสอนอาจารย์

ภาพที่ 7.4 ภาพแสดงหน้าจอการเข้าเมนูรายงานภาระงานสอนอาจารย์

๘๑

7.2.2 ระบุ ข้อ มู ล “ปี ก ารศึ กษา” “ประเภทนั ก ศึ ก ษา” “คณะ” แล้ว คลิ ก “ส่ ง ออก
Excel” เพื่อรายงานรายชื่ออาจารย์ที่มีภาระงานสอนในแต่ละภาคเรียนจากระบบ โดยรายงานรายชื่อ
อาจารย์ให้ครบทุกคณะ

4.คลิก “ส่งออก Excel”

1.เลือกปีการศึกษา
2.เลือกประเภทนักศึกษา
3.เลือกคณะ
สาหรับอาจารย์ผู้สอนไม่
ต้องพิมพ์ชื่อ เพื่อให้ระบบ
รายงานข้อมูลอาจารย์ทุก
ท่านในคณะ

ภาพที่ 7.5 ภาพแสดงหน้าจอการรายงานภาระงานสอนอาจารย์

๘๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะครุศาสตร์
ลาดับ

ชื่ออาจารย์

ปีการศึกษา 2561/2
รวมเวลาที่สอน

1 ดร.สมกมล กาญจนพิบลู ย์
9.666666667
2 อ.วิจติ รตา โป๊ะฮง
21
3 ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง
17
4 อ.สิอร หาสาสน์ศรี
9
5 อ.ภัทรภร พิกุลขวัญ
8.9
6 อ.รักษมน ยอดมิ่ง
20
7 อ.สุพัตรา ฟักอ่อน
8.833333333
8 อ.สิรภพ สินธุประเสริฐ
9
9 ผศ.รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล
16
10 อ.นฤมล ตันติชาติ
16
11 อ.วิชลดา รอดแก้ว
22.4
12 อ.ชนิกา จิตจักร
21.4
13 อ.สุพินดา เพชรา
15
14 อ.อัจฉราพรรณ กันสุยะ
8
15 อ.เนตรนิภา เจียมศักดิ์
25
16 อ.นรเศรษฐ์ เตชะ
13
17 ผศ.หนึ่งฤทัย ชวนะลิขกิ ร
16.4
18 อ.พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล
13.66666667
19 อ.กรกนก ฮัปเปิล
13
20 อ.ศิริรัตน์ ชาวนา
12
21 อ.จุฑามาส นิลคง
1.333333333
ผศ.ดร.วริวอย่
สราางไฟล์
จุ้ยดอนกลอย
18.16666667
ภาพที่ 7.622ภาพแสดงตั
รายงานภาระงานสอนอาจารย์จากระบบบริ
หารการศึกษา
23 ผศ.บุญไท เจริญผล
8
7.2.3ผศ.ภั
ร่างและพิ
มพ์จัคนาสัทร์่งเแต่
่อที่ผู้มีภาระงานสอนในภาค
24
ทราวรรณ
นตร์ง ตั้ง อาจารย์ผู้สอน ตามรายชื7.666666667
เรียนนั้น ๆ โดยในค
จะพิมพ์แบบ่รู ณ์งรายชื
ตามสัง กัดคณะ พร้อมทั้งระบุหน้าที12.5
่ของอาจารย์ผู้สอนที่ต้อง
25 าสั่งผศ.ดร.บริ
ชอบท่อาดี

ปฏิบัติไว้ด้วย

7.2.4 เสนอผู้บริหารลงนามในคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
7.2.5 จัดทาชุดสาเนาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
7.2.6 ส่งเอกสารคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนไปยังคณะทั้ง 4 คณะ
7.2.7 จัดทาไฟล์เอกสารเป็น Pdf เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

๘๓

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่
/256...
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕61
-------------------------------เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การจัดอาจารย์ผู้สอนและกาหนดภาระงานการสอนเป็นไปอย่าง
มีประสิท ธิภาพ สอดคล้อ งกับ การมอบหมายภาระงานสอนส าหรั บนัก ศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา ๒๕61 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 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 ภาพแสดงตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน

๘๔

4. คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)
4.24 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.26 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.28 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.30 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.32 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.24 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.26 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.28 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.30 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.32 ชื่อ................. นามสกุล.............

4.25 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.27 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.29 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.31 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.33 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.25 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.27 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.29 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.31 ชื่อ................. นามสกุล.............
4.33 ชื่อ................. นามสกุล.............

หน้าที่ ๑. ปฏิบัติการสอน วัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชา
๒. จัดทารายงาน มคอ.3/มคอ.4 (รายละเอียดของแต่ละรายวิชา) ก่อนเปิดภาคเรียนและจัด
ทารายงาน มคอ.5/มคอ.6 (รายงานผลการดาเนินงานแต่ละรายวิชา) ภายใน ๓๐ วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
๓. ส่งผลการเรียนตามเวลาที่กาหนด
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะและมหาวิทยาลัยมอบหมาย
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีแก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัยฯ หากมีปัญหาขัดข้องที่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รายงานผ่านคณบดีและมหาวิทยาลัยฯ ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ต่อไป
สั่ง ณ วันที่

(

มกราคม พ.ศ. ๒๕61

)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 7.8 ภาพแสดงตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน(ต่อ)

๘๕

ปัญหา
อาจารย์ผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ -นามสกุล , ตาแหน่งทางวิชาการ ทาให้ข้อมูลชื่อ -นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ตรงกับในคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
แนวทางแก้ไขปัญหา
ประสานงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการกับงานทรัพยากรบุคคล
และจัดทาคาสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้กับอาจารย์ผู้สอน
ข้อเสนอแนะ
1.ผู้ปฏิบัติต้องตรวจสอบการข้อมูลรายชื่อผู้สอนกับตาแหน่งทางวิชาก่อนจัดพิมพ์คาสั่งทุกครั้ง โดย
การประสานงานขอข้อมูลจากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
2.จัดทาฐานข้อมูลรายชื่ออาจารย์ผู้สอน และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

๘๖

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปี ที่เกิด
สถานที่เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553

นางสาวบัณฑิตา สอนดี
25 มกราคม 2532
กรุงเทพมหานครฯ
200/111 หมู่ 3 ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน ตาแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

