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ค าน า 

 คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็น
เอกสารแสดงเส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงาน โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน และช่วยใหผู้้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบ
และมีประสิทธิภาพมากขึน้จากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับกระบวนการจัดตารางเรียน
ตารางสอนของงานหลักสูตรและแผนการเรียน กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมท้ังประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องในการจัดตารางเรียนตารางสอนและเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน
ให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้เพราะงานจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นงานท่ีต้องมีความละเอียดรอบคอบ 
ความถูกต้อง รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 

ท้ายนี้  ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมา และ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษา ท่ีเป็นก าลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
 
 

นางสาวบัณฑิตา  สอนดี 
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

มีนาคม 2562 
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ส่วนที่ 1 
บรบิทมหาวิทยาลยั 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยู่เลขท่ี 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 โทรสาร 0–3532-
2076 ก่อตั้งมาตั้งแต่ร ัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัวพระราชทานทรัพย์ จ านวน 
30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2448 ต้ังอยู่บริเวณหลัง
พระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 - 3 แต่เพิ่มวิชาครู 

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

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

เพนียดแห่งเดียว 
 พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีช่ือว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตร
ครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาต้ังในบริเวณกรมทหารท่ีต าบลหัวแหลม 
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปล่ียนช่ือใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดท าการสอนเมื่อวันท่ี 
1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานท่ีต้ังจากบริเวณกรมทหารท่ีหัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ท่ี
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงท่ีเป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ท่ี ต าบลหอรัตนไชยบริเวณหอพัก 
อู่ทองในปัจจุบัน 

 พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปล่ียนช่ือเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

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

นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
 พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ท่ีปัจจุบันเลขท่ี 96 หมู่ 2 ถนน

ปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา 

 พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 

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

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

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

วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ท้ังระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อม ๆ กัน 

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

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

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

 พ.ศ. 2547 เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีผลบังคับ
ใช้ท าให้เปล่ียนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเท่ียว เช่ียวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ผลิตและพัฒนาครูท่ีมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น ภายในปี 2564 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

และภูมิปัญญาสากล 
2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกท้ัง

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

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

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
และองค์กรอื่นท้ังในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

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

สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและ
หน้าท่ี (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็น
เลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและ
การให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า 
เพื่อให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการและพัฒนา

นักศกึษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร ์

ศูนย์สะเต็มศึกษา 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
มนุษศาสตร์ 

ภาควิชา 
สังคมศาสตร์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

งานบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิทยวิชาการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบริหารระบบ
สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อม 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร ์

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาการจดัการ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเท่ียว 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณบดี 

คณะครุศาสตร์ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กองกลาง 

ส านักงานอธกิารบด ี

กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได ้

งานบัญช ี

งานพัสด ุ

งานส่ือสารองค์กร 

งานอาคารสถานที่และซ่อมบ ารุง 

ศูนย์หนังสือ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานตดิตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาต ิ

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกิจศึกษา 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรึกษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

งานส่ือสารองค์กร 

งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์ 

ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู ้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประวัติส านักงานอธิการบดี 

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

ต่อมาในปี  พ.ศ. 2527 มีการแก้ ไขเพิ่ มเ ติมกฎหมายว่ าด้วยวิทยาลัยครู  ไ ด้แก้ ไข
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งแบ่งส่วน
ราชการตามมาตรา 7 วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส่วนราชการ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี (อาจ
แบ่งออกเป็นฝ่ายหรือแผนก) คณะวิชา (อาจแบ่งเป็นภาควิชา) หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ (อาจแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนก) ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 นี้ ท าให้
แผนกต่าง ๆ ท่ีสังกัดส านักงานอธิการบดี  ได้ยกฐานะเป็น “ฝ่าย” ดังนั้น ส านักงานอธิการบดี จึงแบ่งออกเป็น 
5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคาสถานท่ี และฝ่ายยานพาหนะ 

ต่อมาเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นช่ือสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัด
ครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แทนช่ือ “วิทยาลัยครู” ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ท าให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็น
ส่วนราชการ ในส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้วันท่ี 25 ตุลาคม 
พ.ศ. 2538 ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฎ เพื่อ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยส านักงาน
อธิการบดี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 11 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายพัสดุ 
ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายอาคารสถานท่ี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่าย
สวัสดิการ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เพื่อความเหมาะสม ส านักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 10 
ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่าย
สวัสดิการ ฝ่ายอาคารสถานท่ี ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  

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

ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี เพื่อรองรับการเป็นนิติบุคลภายใต้ช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2544 จึงได้มีการยุบหน่วยงานบางหน่วยงาน และจัดต้ังเป็น
หน่วยงานใหม่ขึ้น ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ (งานสารบรรณ งานประชุม งานกิจกรรมสภา งานเลขานุการ
ผู้บริหาร) ฝ่ายอาคารและสถานท่ี (งานอาคารและศิลปกรรม งานวางผังและพัฒนาออกแบบ งานระบบ
สาธารณูปโภค  งานซ่อมบ ารุง งานรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานพัฒนาพื้นท่ี) ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี 
(งานทรัพยากรบุคคล งานนิติกรรมและวินัย งานพัฒนาและบุคลากร งานสวัสดิการสิทธิประโยชน์) ฝ่ายการเงิน 



๗ 

 

 
 

(งานการเงินงานบัญชี) ฝ่ายทรัพย์สินและการจัดการรายได้ (งานฝ่ายทุนมูลนิธิ งานจัดการทรัพย์สินและ
องค์การจัดหารายได้) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัสดุ 

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

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

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

 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของของส านักงานอธกิารบดี 

ปรัชญาของส านักงานอธิการบดี 
สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
วิสัยทัศน์ของส านักงานอธิการบดี 
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยภายในปี 2564 
พันธกิจของส านักงานอธิการบด ี
1) สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุน  

การด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2) สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณให้มี

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

 

 

 

 

 



๘ 

 

 
 

แผนผังแสดงโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารของส านักงานอธิการบดี 

 

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ผู้อ านวยการกองกลาง 

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ก 

ส านักงานอธิการบดี 

งานบริหารงานบุคคล 

งานการเงินและบญัช ี

งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย ์

งานยานพาหนะ 

งานนิติการ 

งานสวัสดิการและหารายได ้

งานประชาสัมพันธ์ 

งานพัสด ุ

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 

งานแผนงานและงบประมาณ 

งานติดตามและประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานหลักสูตรและแผนการเรียน 

งานทะเบียนและประมวลผล 

งานกิจกรรมและกี า 

 

งานพัฒนานักศึกษา 

 

งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 

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

งานกิจการคณะกรรมการ 

งานตรวจสอบภายใน 

งานประสานงานจดับัณฑิตศึกษา 



๙ 

 

 
 

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

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

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

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

สังกัดในหน่วยส่งเสริมวิชาการช่ือ   “ส านักงานส่งเสริมวิชาการ”  และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลง
วันท่ี  12  มีนาคม  2530  ได้แบ่งฝ่ายในส านักส่งเสริมวิชาการ  6  ฝ่ายดังนี้ 

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

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

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

 

พ.ศ.2538  ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.2538  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี            
25  มกราคม  พ.ศ.2538 ท าให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นส่วนราชการ  ในส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และในปีเดียวกันนี้  วันท่ี  25 ตุลาคม  พ.ศ.2538  ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ได้ออกประกาศ  เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ  เพื่อความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์



๑๐ 

 

 
 

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

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

 

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

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

ส านักส่งเสริมวิชาการ” และขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

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

1) งานบริหารงานท่ัวไป 
2) งานทะเบียนและประมวลผล 
3) งานหลักสูตรและแผนการเรียน 

 

 พ.ศ. 2555 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ท าให้   
กองบริการการศึกษา ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชา มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
 1)   งานบริหารงานท่ัวไป 
 2)   งานทะเบียนและประมวลผล 
 3)   งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
 4)    งานประสารการจัดบัณฑิตศึกษา 
และมีงานสหกิจศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กองบริการการศึกษาปัจจุบันต้ังอยู่ท่ีอาคารส านักงานอธิการบดี ช้ัน 1  
หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 035-241196  
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารงาน 
  กองบริการการศึกษา ยึดหลักปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน ประกอบกับได้มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการ
บริหารงานและนโยบายคุณภาพในการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหารงาน
และนโยบายคุณภาพดังกล่าว ซึ่งมีความสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย โดยท่ีบุคลากรของหน่วยงานได้มีส่วน
ร่วมในการก าหนดและแสดงความคิดเห็น และได้เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบ และได้มีการปรับปรุงพันธกิจของกองเพื่อให้ครอบคลุมกับภารกิจของหน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน
จริง ประกอบกับการปรับเปล่ียนนโยบายของมหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษาได้มีการทบทวน ปรับปรุง 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกองบริการการศึกษา ตลอดจนได้ก าหนดอัตลักษณ์ของกอง
บริการการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีด าเนินการในปัจจุบัน 
  ปรัชญา 
    พัฒนาคน พัฒนางาน บริการท่ีดี 
   ปณิธาน 
   มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน และให้บริการทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน์ 
   บริหารจัดการเพื่อให้บริการการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่าย 

  พันธกิจ 
ประสานภารกิจการให้บริการการศึกษาด้านการรับสมัครและสอบคัดเลือก

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

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

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



๑๒ 

 

 
 

 โดยแต่ละงานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารงานภายในกองบริการการศึกษาโดยสรุป    
ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้   

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองบริการการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงาน

อธิการบด ี

กองบริการ

การศึกษา  

งานบริหารทั่วไป งานหลักสูตรและแผนการ

เรียน 

งานทะเบียนและ

ประมวลผล 
งานบัณฑิตศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษา 



๑๓ 

 

 
 

แผนผังโครงสร้างการแบ่งงานภายในกองบริการการศึกษา 

 ปัจจุบันกองบริการการศึกษา แบ่งโครงสร้างการก าหนดต าแหน่ง เป็น 5 งาน ตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                 - หน่วยธุรการ                         - หน่วยหลักสูตรและแผนการเรียน                    - หน่วยรับนักศึกษา                                      - งานบริหารทั่วไป                                        - งานบริหารทั่วไป          
                - หน่วยการเงินและพัสดุ            - หน่วยตารางเรียนตารางสอน                         - หน่วยทะเบียนนักศึกษา                                - งานมาตรฐานบณัฑิต              - งานจัดอบรม                 
                - หน่วยประกันคุณภาพ             - หน่วยเทียบโอนผลการเรียน                          - หน่วยประมวลผลการศึกษา            - ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ
               
             

กองบริการการศึกษา  

งานบริหารทั่วไป งานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและประมวลผล งานบัณฑิตศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษา 

 

ส านักงานอธิการบดี 



๑๔ 

 

 
 

ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

กองบริการการศึกษามีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการให้บริการด้านการศึกษา การให้บริการด้าน
วิชาการ  การรับสมัครคัดซึ่งมีรายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้ 

1) งานธุรการและสารบรรณของหน่วยงาน  รวมท้ังงานบริหารท่ัวไป การจัดท าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

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

จัดท าโครงการและเสนอขอต้ังงบประมาณ 
4) ด าเนินการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง

ภายในหน่วยงาน รวมท้ังรวบรวมและรายงานข้อมูลด้านตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย เช่น ศึกษา
และรวบรวมข้อมูลตามตัวช้ีวัดท่ีได้รับมอบหมาย รวบรวมและจัดท าเอกสารเพื่องานประกัน
คุณภาพการศึกษา จัดท ารายงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียงภายในหน่วยงาน 

5) ด าเนินงานด้านการรับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  เช่น จัดท าข้อมูล
หลักสูตร จ านวนผู้สมัคร สถิติการรับสมัคร การประชาสัมพันธ์ การจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการ ประสารงานด้านการจัดสอบ ท าข้อสอบ สถานท่ีสอบ และอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

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

7) งานทะเบียนนักศึกษา เช่น รับรายงานตัวเป็นนักศึกษา  การออกรหัสนักศึกษา บันทึกข้อมูล
ประวัตินักศึกษา ปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เช่น การเปล่ียน
ช่ือ-นามสกุล  ค าน าหน้าช่ือ ยศ ต าแหน่ง ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วัน/เดือน/ปีเกิด 
คุณวุฒิการศึกษา และอื่นๆ ท่ีก าหนดในระบบทะเบียนของนักศึกษา 

8) ตรวจสอบคุณวุฒิ เช่น การจัดท าหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิ การบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบ
คุณวุฒิ จัดเก็บหลักฐาน ตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

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

10) งานด้านการให้บริการนักศึกษาและบุคคลภายนอก เช่น การให้บริการติดต่อสอบถาม แนะน า
ช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษา และท่ีเกี่ยวข้องกับงานในกองบริการการศึกษา จัดท าเอกสาร
ค าร้องเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ และเรื่องอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

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

12) การลงทะเบียน/ยกเลิกวิชาเรียน เช่น การบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียน การบันทึกข้อมูล
แก้ไขการลงทะเบียน การบันทึกข้อมูลการยกเลิกรายวิชาเรียน การจัดท าสถิตินักศึกษาปัจจุบัน 
สถิตินักศึกษาท่ีลงทะเบียนและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  



๑๕ 

 

 
 

13) ตรวจสอบและประมวลผลการเรียน เช่น บันทึกผลการเรียน  การตรวจสอบผลการเรียน การ
แก้ไขผลการเรียนตามท่ีได้รับอนุญาต การปรับข้อมูลรายวิชา สัญลักษณ์ผลการเรียน การ
ประมวลผลการเรียน การคิดค่าระดับคะแนน เกรดเฉล่ียสะสม 

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

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

16) ประสานงานปริญญาบัตร เช่น จัดท ารายช่ือบัณฑิต เรียงใบปริญญาบัตร จัดแถวบัณฑิต 
ประสานงานข้อมูลบัณฑิต จ านวนบัณฑิตกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

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

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

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

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

21) ประสานงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป เช่น ตรวจสอบแผนการเรียน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป ค านวณรายวิชาและจ านวนนักศึกษา ประสานงานจัดหาอาจารย์ผู้สอน 
จัดตารางสอน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน เปิดระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ปรับปรุง
แก้ไขข้อมูล และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

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

23) ประสานการจัดการเรียนการสอนศูนย์นอกท่ีต้ัง เช่น ประสานงานด้านการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง สนับสนุนข้อมูลและประสานงาน
เพื่อการจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ังให้มีมาตรฐาน ความเพียงพอต่อการให้บริการ
นักศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 



๑๖ 

 

 
 

24) ประสานการจัดบัณฑิตศึกษา เช่น ประสานงานและสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ปฏิทินวิชาการและอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

25) จัดท าคู่มือนักศึกษา คู่มือการปฏิบัติงานของคณาจารย์ คู่มือการพัฒนาหลักสูตร คู่มือการ
จัดท าหลักสูตร 

26) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
เช่น การประชุมสภาวิชาการ การประชุมคณะกรรมการวิชาการ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 
 

ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การจัดตารางเรียนตารางสอน 
 
การจัดตารางเรียนตารางสอน 
 ตารางเรียนตารางสอน หมายถึง การระบุรายละเอียดของแต่ละรายวิชาเกี่ยวกับห้องเรียน วันเวลา 
ท่ีอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน 
 การจัดตารางเรียนตารางสอน หมายถึง การจัดการกับข้อมูลห้องเรียน วัน เวลา และรายวิชาเรียน
ท่ีเปิดสอนแต่ละภาคเรียนให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ต่อการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนการสอนของท้ังอาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในแต่ละรายวิชา
ได้ดีท่ีสุด  
 การจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นงานท่ีจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดเรียนในแต่ละ
ภาคเรียน และต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนทราบ โดยการจัดตารางเรียนตารางสอนนั้น จะมีข้ันตอนในการด าเนินท้ังหมด 7 ขั้นตอน โดย
ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการรวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน 
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องประสานงานกับผู้ปฏิบัติเกี่ยวข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายช่ืออาจารย์ 
ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลแผนการเรียนของนักศึกษาและตรวจสอบข้อมูลท่ีรวบรวมให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน เนื่องจากเป็นข้อมูลต้ังต้นส าหรับใช้ด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน และใช้ส าหรับข้ันตอนท่ี  
จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มส าหรับตารางสอนในขั้นตอนท่ี 2 ให้เรียบร้อยก่อนด าเนินการจัดตารางสอนใน
ขั้นตอนท่ี 3 คือการด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน ท่ีผู้ปฏิบัติจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานท่ี 
ก าหนดวันด าเนินการและนัดหมายคณะกรรมการทราบด้วยการจัดท าค าส่ังปฏิบัติงาน และเมื่อถึงวัน
ด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน ผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือแก่คณะกรรมการ ต้ังแต่แจกเอกสาร ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แก้ไข
ปัญหาเฉพาะท่ีเกิดขึ้น รวบรวมเอกสารแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการการปฏิบัติงานเสร็จส้ินพร้อมท้ัง
ตรวจสอบข้อมูลในการจัดตารางเรียนตารางสอนให้ถูกต้องรูปแบบท่ีก าหนด เมื่อได้แต่ละสาขาวิชาได้รับการ
จัดตารางเรียนตารางสอนจากคณะกรรมการแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจึงเริ่มด าเนินการต่อในขั้นตอนท่ี 4  การ
จัดท ารหัสสอบของแต่ละรายวิชาให้แล้วเสร็จ ผู้ปฏิบัติจึงด าเนินการในขั้นตอนท่ี 5 บันทึกข้อมูลตารางเรียน
ตารางสอนลงระบบบริหารการศึกษา ซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูลรายวิชา 2 ประเภท คือบันทึกข้อมูลรายวิชา
เรียนตามแผนการเรียน และบันทึกข้อมูลรายวิชาศึกษาท่ัวไป  โดยจะเป็นการระบุวันเวลาท่ีจัดสอน จ านวน
รับลงทะเบียน ช่ืออาจารย์ผู้สอน และรหัสสอบ  เมื่อผู้ปฏิบัติบันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนในระบบ
บริหารการศึกษาครบทุกสาขาวิชาแล้ว จึงด าเนินการในขั้นตอนท่ี 6 ตรวจสอบข้อมูลท่ีบันทึกลงระบบ
บริหารการศึกษา ซึ่งจะด าเนินการตรวจสอบตารางสอนของอาจารย์รายบุคคล ตารางการใช้ห้องเรียน ให้
ถูกต้อง ก่อนท่ีด าเนินการในขั้นตอนท่ี 7 จัดพิมพ์ประกาศตารางเรียนตารางสอนและค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละภาคเรียน พร้อมท้ังส าเนาชุดเอกสาร ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องทราบ โดยข้ันตอนการด าเนินการท้ัง 7 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 



๑๘ 

 

 
 

ขั้นตอน การจัดตารางเรียนตารางสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รวบรวมข้อมูลส าหรับจัดตารางเรียนตารางสอน 

จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มส าหรับจัดตารางเรียนตารางสอน 

ด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน 

ก าหนดรหัสสอบแต่ละรายวิชา 

บันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนในระบบบริหารการศกึษา 

 

ตรวจสอบข้อมูล 
ตารางเรียนตารางสอนที่บันทึกใน 

ระบบบริหารการศึกษา 

ไม่ถูกต้อง แก้ไข
ข้อมูล 

จัดท าประกาศตารางเรียนตารางสอน  
ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ผูส้อน  

และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 



๑๙ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลส าหรับจัดตารางเรียนตารางสอน 
 ในงานจัดตารางเรียนตารางสอน ผู้ปฏิบัติงานจะทราบถึงข้อมูลท่ีใช้ด าเนินการจัดตารางเรียน
ตารางสอน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะประกอบไปด้วย ข้อมูลรายช่ือผู้สอนแต่ละรายวิชาและรายช่ือ
คณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน  กับข้อมูลห้องเรียนแต่ละอาคาร  

ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะต้องเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน
เพื่อใช้ส าหรับการจัดเตรียมเอกสาร และเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนใช้ส าหรับ
ด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนในแต่ละภาคเรียน  
  

 1.1.ข้อมูลรายชื่อผู้สอนแต่ละรายวิชาและรายชื่อคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน 
  ข้อมูลรายช่ือผู้สอนแต่ละรายวิชา คือ ข้อมูลช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการ
สอนและวัดประเมินผลการสอนแต่ละรายวิชาท่ีมีการเปิดหมู่เรียนในภาคเรียนนั้น ๆ ท้ังรายวิชาตามแผนการ
เรียน รายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ข้อมูลรายช่ือคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน คือ รายช่ือผู้ได้รับมอบหมายจาก
สาขาวิชาหรือคณะ ให้เป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีจัดตารางเรียนตารางสอนในแต่ละสาขาวิชานั้น ๆ  

ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายช่ือผู้สอนแต่ละรายวิชาและรายช่ือ
คณะกรรมการจัดตารางเรียนตาราง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 

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

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 ภาพแสดงหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และการเข้าระบบบริการบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

1.เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยพิมพ์ www.aru.ac.th 

2.เลือกเมนู “ส าหรับบุคลากร” 

3.เลือกเมนู “ระบบบริการบุคลากร 

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


๒๐ 

 

 
 

  1.1.2 พิมพ์ Username และ Password ของผู้ปฏิบัติงาน  แล้วคลิกท่ี Log in  เพื่อเข้า
สู่ระบบบริการบุคลากร 

 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 1.2 ภาพแสดงหน้าการ Log in เข้าระบบบริการบุคลากร 
 
 

  1.1.3 เมื่อคลิก Log in จะพบหน้าระบบบริหารการศึกษา  ให้เลือกหัวข้อ “ทะเบียน” 
เพื่อเข้าสู่ระบบงานทะเบียน   
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 1.3 ภาพแสดงหน้าจอแสดงระบบงานบริหารการศึกษา เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบ 

1.พิมพ์ Username และ 
Password ของผู้ปฏิบัติงาน 

2.คลิก Log in 

คลิกที่ “ทะเบยีน” 



๒๑ 

 

 
 

                   1.1.4 เลือกเมนู “ตารางเรียน”  “รายงาน” “แบบส่งรายช่ืออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ” 
เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานแบบส่งรายช่ืออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ 
 

 
 

 

ภาพที่ 1.4 ภาพแสดงการเลือกเมนู “แบบส่งรายช่ืออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ” 
 
  1.1.5 ระบุท่ีข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับการรายงานแบบส่งขอรายช่ือผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ และ
คลิก “ส่งออก Excel File” เพื่อให้ระบบบริหารการศึกษารายงานข้อมูลออกมาในรูปแบบของ Excel File   
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1.5 ภาพแสดงการระบุข้อมูลส าหรับรายงาน “แบบส่งรายช่ืออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ” 

1. เลือกเมนู “ตารางเรียน” 

2. เลือกเมนู “รายงาน” 

3. เลือกเมนู “แบบส่งรายชื่อผู้สอน
รายวิชาต่าง ๆ” 

1.เลือกข้อมูลภาคเรียนของนักศึกษา ว่าเป็นภาคปกติ 
หรือภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 

2.ระบุปีการศึกษาและภาคเรียน 

3.เลือกสังกัดผู้รับผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ  

4.พิมพ์ วัน/เดือน/ปี ที่ให้ส่งรายชื่อคืน 5.เลือก “วิชาที่มีจ านวนนักศึกษา” หรือ 
“วิชาที่ยังไม่มีจ านวนนักศึกษา”  6.คลิก “ส่งออก Excel File) 



๒๒ 

 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 1.6 ภาพตัวอย่าง Excel File “แบบส่งรายช่ืออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบส่งรายชื่ออาจารยผู้์สอนรายวชิาต่างๆ  ปกีารศึกษา 2561/2 ปกติ ป.ตรี 
เรียน หวัหน้า  สหวทิยาการอสิลาม (คมส.)
โปรดกรอกรายวชิาต่าง ๆ ท่ีสังกดั  สหวทิยาการอสิลาม (คมส.)
พร้อมชื่ออาจารยผู้์สอน เพือ่จัดตารางเรียน ตารางสอน โดยส่งคืนกองบริการศึกษา  ภายในวนัที่  28 ตุลาคม 2561

ชื่อวชิา หน่วยกติ สาขาวชิา รุ่น/หมู่ จ านวนนักศึกษา ผู้สอน
2573502 กระบวนการธรุกจิฮาลาล 3(2-2-5) สหวทิยาการอสิลาม 60/1 6
2572304 หลักการอา่นอลักรุอาน 3(3-0-6) สหวทิยาการอสิลาม 60/1 6
2571104 พืน้ฐานอลัหะดีษ 3(3-0-6) สหวทิยาการอสิลาม 60/1 6
2572402 กฎหมายครอบครัวอสิลาม 3(3-0-6) สหวทิยาการอสิลาม 60/1 6
2574201 อสิลามกบัสันติภาพ 3(3-0-6) สหวทิยาการอสิลาม 60/1 6
2572302 ภาษาอาหรับเพื่อการบริการทางสาธารณสุข 3(2-2-5) สหวทิยาการอสิลาม 61/1 18
2573701 การวจิัยเบื้องต้นในสหวทิยาการอสิลาม 3(2-2-5) สหวทิยาการอสิลาม 60/1 6
2574702 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีสหวิทยาการอสิลาม 5(0-320-0) สหวทิยาการอสิลาม 59/1 6
วนัท่ีพมิพ ์ 15/10/2561



๒๓ 

 

 
 

ล ำดับที่ สำขำวิชำ รำยช่ือคณะกรรมกำร
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

ประถมศึกษา10

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

คอมพิวเตอร์ศึกษา

พลศึกษา 

การสอนภาษาไทย

การสอนภาษาองักฤษ

การศึกษาพิเศษ

4

5

6

7

8

9

รำยช่ือคณะกรรมกำรจัดตำรำงสอนแต่ละสำขำวิชำคณะครุศำสตร์

1

2

3

1.1.6 จัดพิมพ์แบบฟอร์มขอรายช่ือคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน เพื่อส่งขอรายช่ือ
กรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.7 ภาพตัวอย่างแบบฟอร์มขอรายช่ือคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน 
 
 



๒๔ 

 

 
 

1.1.7 ท าบันทึกข้อความเพื่อขอรายช่ือผู้สอนแต่ละคณะ พร้อมท้ังแนบเอกสารแบบส่ง
รายช่ืออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ แบบฟอร์มขอรายช่ือคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน และเสนอ
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาลงนาน และจัดท าส าเนาบันทึกข้อความ และจัดส่งบันทึกข้อความถึง
หน่วยงานท่ีจัดการเรียนการสอนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
 

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

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

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

ของหน่วยงาน 
ข้อเสนอ/ความเห็น       

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

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

( นางเบญญาภา  สอนพรม ) 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

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

 

 

 

 

ภาพที่ 1.7 ภาพแสดงตัวอย่างบันทึกข้อความขอรายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
และรายช่ือคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน 

   
 

บนัทึกข้อความ 

(นางสาวบัณฑิตา สอนดี) 
ผู้บันทึกเสนอ 

21 กันยายน 2561 

 

 

 



๒๕ 

 

 
 

 1.1.8 รวบรวมบันทึกข้อความส่งรายช่ือผู้สอนแต่ละภาคเรียนตามท่ีหน่วยงานท่ีจัดการ
เรียนการสอนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งกลับมา เพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 
 
ภาพที่ 1.8 ภาพแสดงตัวอย่างรายช่ือผู้สอนท่ีหน่วยงานท่ีจัดการเรียนการสอนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งมา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบส่งรายชื่ออาจารยผู้์สอนรายวชิาต่างๆ  ปกีารศึกษา 2561/2 ปกติ ป.ตรี 
เรียน หวัหน้า  สหวทิยาการอสิลาม (คมส.)
โปรดกรอกรายวชิาต่าง ๆ ท่ีสังกดั  สหวทิยาการอสิลาม (คมส.)
พร้อมชื่ออาจารยผู้์สอน เพือ่จัดตารางเรียน ตารางสอน โดยส่งคืนกองบริการศึกษา  ภายในวนัท่ี  28 ตุลาคม 2561

ชื่อวชิา หน่วยกติ สาขาวชิา รุ่น/หมู่ จ านวนนักศึกษา ผู้สอน
2573502 กระบวนการธรุกจิฮาลาล 3(2-2-5) สหวทิยาการอสิลาม 60/1 6 ผศ.ดร.นิพล  แสงศรี
2572304 หลักการอา่นอลักรุอาน 3(3-0-6) สหวทิยาการอสิลาม 60/1 6 อ.อสิมาแอล เจะเล็ง
2571104 พืน้ฐานอลัหะดีษ 3(3-0-6) สหวทิยาการอสิลาม 60/1 6 อ.ฟารุก  ขนัราม
2572402 กฎหมายครอบครัวอสิลาม 3(3-0-6) สหวทิยาการอสิลาม 60/1 6 อ.กมัปนาท  บวัเจริญ
2574201 อสิลามกบัสันติภาพ 3(3-0-6) สหวทิยาการอสิลาม 60/1 6 อ.กมัปนาท  บวัเจริญ
2572302 ภาษาอาหรับเพื่อการบริการทางสาธารณสุข 3(2-2-5) สหวทิยาการอสิลาม 61/1 18 อ.ววิฒัน์  ร้อยศรี
2573701 การวจิัยเบื้องต้นในสหวทิยาการอสิลาม 3(2-2-5) สหวทิยาการอสิลาม 60/1 6 ผศ.ดร.นิพล  แสงศรี
2574702 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีสหวิทยาการอสิลาม 5(0-320-0) สหวทิยาการอสิลาม 59/1 6 อาจารยส์าขาวิชาสหวิทยาการอสิลามเพือ่การพฒันา

วนัท่ีพมิพ ์ 15/10/2561
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ภาพที่ 1.8 ภาพแสดงตัวอย่างรายช่ือกรรมการจัดตารางสอน 
ท่ีหน่วยงานท่ีจัดการเรียนการสอนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งมา 

 
 
 
 

 

ล ำดับที่ สำขำวิชำ กรรมกำร
๑. อาจารย์กสุุมา  นะสานี
๒. อาจารย์พรเพญ็  ไพศาลศุภนิมติ
๓. สิริพร  ทิชาชาติ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  เต๊ะขันหมาก
๒. -
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง
๒. อาจารย์มนูีเราะฮ์  ยีด า
๑. อาจารย์อรพมิพ ์ สุขสุวรรณ
๒. อาจารย์ ดร.วศิิษฎ์  เพยีรการค้า
๑. อาจารย์รัตนชัย  ปรีชาพงศ์กจิ
๒. อาจารย์ดาราพร  ศรีมว่ง
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสนันท์  จุนนเกษ
๒. อาจารย์ปานหทัย  วชัรีวงศ์ ณ อยุธยา
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  ทรรพวสุ
๒. อาจารย์บวรศรี  มณีพงษ์
๑. อาจารย์จินดา  ธ ารงอาจริยกลุ
๒. -
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์  สุขสมโสด
๒. อาจารย์สุกลัยา  คงประดิษฐ์
๑. อาจารย์ตราดุลย์  นรนิติผดุงการ
๒. อาจารย์นรินทร์  อุน่แกว้
๑. อาจารย์ ดร.พมิพป์ฏิมา  นเรศศิริกลุ
๒. อาจารย์เพชรรุ่ง  เทียนปิว๋โรจน์
๑. อาจารย์กมัปนาท  บัวเจริญ
๒. อาจารย์ววิฒัน์  ร้อยศรี
๑. อาจารย์ณัฐพร  นิรังสรรค์
๒. อาจารย์ธดิารัตน์  ภูมวิฒันะ

12 สหวทิยาการอสิลามเพือ่การพฒันา

13 ศิลปะการแสดง

9 นิเทศศาสตร์

10 นิติศาสตร์

11 ประวติัศาสตร์

6 ดนตรีศึกษา

7 ภาษาญี่ปุน่

8 การปกครองท้องถิ่น

๓ รัฐประศาสนศาสตร์

๔ ประยุกต์ศิลป์

5 ภาษาไทย

รำยช่ือกรรมกำรจดัตำรำงสอนแต่ละสำขำวิชำ
คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์

๑ ภาษาองักฤษ

๒ การพฒันาชุมชนและสังคม
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1.2 ข้อมูลห้องเรียนแต่ละอาคารเรียน 
ข้อมูลห้องเรียนท่ีใช้ส าหรับจัดตารางเรียนตารางสอน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องส ารวจ

ความข้อมูลและความพร้อมของห้องเรียนแต่ละอาคารทุกครั้งก่อนด าเนินการจัดตารางเรียน
ตารางสอน เพื่อให้ได้ข้อมูลและความพร้อมของห้องเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน  โดยมีข้อมูลท่ีต้องท าการ
ส ารวจ คือ 

1. หมายเลขห้องเรียน / ช้ัน 
2. จ านวนเก้าอี ้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน  
3. จ านวนการจัดท่ีนั่งสอบ 
4. ประเภทของห้องเรียน 
5. อุปกรณ์ในห้องเรียน  
โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถส ารวจข้อมูลและความพร้อมของห้องเรียนแต่ละอาคารเรียน   

ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
 
1.2.1 จัดพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มการส ารวจห้องเรียนแต่ละอาคาร เพื่อส่งขอข้อมูล

ห้องเรียนแต่ละอาคารเรียน  
 

 
 

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

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

หมายเหตุ

แบบส ำรวจหอ้งอำคำร..............................................................................

ประเภทของห้อง

ล าดับท่ี เลขห้อง ชั้น
จ านวน

เก้าอี้

อปุกรณ์ (ระบุว่ามีหรอืไม่มี)
จ านวน

การจดั

ท่ีนัง่

สอบ
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1.2.2 พิมพ์บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส ารวจข้อมูลห้องในแต่ละอาคาร  พร้อมท้ัง

แนบแบบฟอร์มส ารวจห้องเรียนแต่ละอาคาร  เสนอผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาลงนาม และจัดท า
ส าเนาบันทึกข้อความ และจัดส่งบันทึกข้อความถึงหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบแต่ละอาคาร  
 
 
 
 

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

 

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

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ด้วยกองบริการการศึกษาต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูลห้องเรียนเพื่อใช้จัดตารางเรียน ตารางสอนและ

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

 

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

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

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 
 

     (นางเบญญาภา  สอนพรม) 
                      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

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

 
ภาพที่ 1.9 ภาพแสดงตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส ารวจข้อมูลห้องในแต่ละอาคารเรียน 

 

บนัทึกข้อความ 

(นางสาวบัณฑิตา สอนดี) 
ผู้บันทึกเสนอ 

1 เมษายน 2561 
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1.2.3 รวบรวมข้อมูลห้องเรียนท่ีหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบแต่ละอาคาร ท าบันทึก
ข้อความรายงานผลการส ารวจห้องเรียนคืนมายังกองบริการการศึกษา 

 

 
 

ภาพที่ 1.10 ภาพแสดงตัวอย่างข้อมูลห้องเรียนจากหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบแต่ละอาคาร 
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นว
น

คอ
มท

ีใ่ช้
งา

นไ
ด้)

1 31001 1 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ศูนย์ภาษา /ห้องพกัอาจารย์

2 31002 1 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ห้องพกัอาจารย์ภาษาจีน

3 31003 1 ไมม่ี ไมม่ี      ไมม่ี ห้องพกัอาจารย์

4 31004 1 ไมม่ี ไมม่ี  ไมม่ี ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์กราฟฟคิ

5 31005 1 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ห้องพกัอาจารย์นิเทศศาสตร์

6 31006 1 36 42    1 ห้องเกา้อีเ้ลคเชอร์

7 31007 1 40 42    1 ห้องเกา้อีเ้ลคเชอร์

8 31008 1 42 42    1 ห้องเกา้อีเ้ลคเชอร์

9 31009 1 ไมม่ี ไมม่ี  ไมม่ี ไมใ่ช้ห้องเรียน

10 31010 1 39 42      1 ม ีTV / ห้องเกา้อีเ้ลคเชอร์

11 31011 1 33 42     1 ม ีTV / ห้องเกา้อีเ้ลคเชอร์

12 31012 1 39 42     1 ม ีTV / ห้องเกา้อีเ้ลคเชอร์

13 31013 1 39 42     1 ม ีTV / ห้องเกา้อีเ้ลคเชอร์

14 31014 1 ไมม่ี ไมม่ี  ไมม่ี ห้องพกัอาจารย์สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 31015 1 42 42     1 ม ีTV / ห้องเกา้อีเ้ลคเชอร์

16 31016 1 40 42     1 ม ีTV / ห้องเกา้อีเ้ลคเชอร์

17 31017 1 40 42     1 ม ีTV / ห้องเกา้อีเ้ลคเชอร์

18 31018 1 42 42     1 ม ีTV / ห้องเกา้อีเ้ลคเชอร์

19 31019 1 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ห้องวทิยุและห้องบันทึกเสียง

20 31020 1 65 80      1 ห้องเกา้อีเ้ลคเชอร์

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

22 31101 2 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ห้องส านักงานไอที

23 31102 2 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ห้องซ่อมคอมพวิเตอร์

24 31103 2 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ห้องพกัอาจารย์สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์

25 31104 2 50 ไมม่ี      50 ห้องอบรมคอมพวิเตอร์ส าหรับให้บริการหน่วยงานภายใน/ภายนอก

26 31105 2 ไมม่ี ไมม่ี    ไมม่ี ห้อง Internet

27 31106 2 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ห้อง Server

28 31107 2 ไมม่ี ไมม่ี     ไมม่ี ห้อง TV Conference

29 31108 2 48 ไมม่ี     48

30 31109 2 34 ไมม่ี     34

31 31110 2 42 ไมม่ี     42

32 31111/1 2 19 ไมม่ี    19

33 31111/2 2 19 ไมม่ี    19

34 31112 2 39 ไมม่ี     39

35 31113 2 40 ไมม่ี     40

36 31114 2 40 ไมม่ี     40

37 31115 2 29 42     1

38 31116 2 40 ไมม่ี      40

39 31117/1 2 20 ไมม่ี   20

40 31117/2 2 20 ไมม่ี    19

41 31118 2 50 ไมม่ี      50

42 31119 2 41 ไมม่ี      41

43 31120 2 ไมม่ี ไมม่ี   ไมม่ี ห้องประชุม 

44 31121 2 ไมม่ี ไมม่ี      ไมม่ี ห้องรับรอง

                                                                                                                                                                                                        ผู้กรอกข้อมลู        จริงใจ            .

แบบส ารวจหอ้งอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ล าดับที่ เลขหอ้ง ช้ัน
จ านวน

เก้าอ้ี

จ านวน

การจดั

ทีน่ั่งสอบ

ประเภทของหอ้ง อุปกรณ์ (ระบุวา่มีหรอืไม่ม)ี

หมายเหตุ

 นายจริงใจ   มากมาก 

  เมษายน     
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ปัญหา   
 1.รายวิชาเรียนไม่ได้ระบุสังกัดสาชาวิชาหรือกลุ่มวิชา  
 2.รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนด าเนินการไปล่าช้ากว่าก าหนด  

 แนวทางการแก้ปัญหา 
  1.ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรายวิชาเรียนท่ีจะส่งขอรายช่ือผู้สอนกับแผนการเรียนแต่ละ
สาขาวิชาด้วยความรอบคอบ เมื่อพบว่ามีรายวิชาใดไม่ได้ระบุสังกัดสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา ให้ประสานงาน
แจ้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบุสังกัดสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา ด าเนินการระบุสังกัดวิชาให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 
  2.ผู้ปฏิบัติงาน ติดตาม การส่งข้อมูลจากหน่วยงานก่อนส้ินสุดระยะเวลาท่ีก าหนดพร้อม
ท้ังเน้นย้ าก าหนดการส่งให้หน่วยงานทราบในเบื้องต้น หากยังไม่ด าเนินจัดส่งข้อมูลหลังส้ินสุดระยะเวลาท่ี
ก าหนดให้จัดท าบันทึกข้อความทวงถามส่งไปถึงหน่วยงานนั้น ๆ  
 ข้อเสนอแนะ   
   1.ร่วมวางแผนกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบุสังกัดของรายวิชาในระบบบริหาร
การศึกษา โดยอาจจะร่วมกันก าหนดการปฏิบัติงาน ให้มีตรวจสอบการบันทึกสังกัดข้อมูลรายวิชาทุกครั้งท่ีมี
การบันทึกรายวิชาจากหลักสูตรปรับปรุงใหม่ หรือหลักสูตรท่ีจัดท าขึ้นมาใหม่ โดยในด าเนินการตรวจสอบ
การบันทึกข้อมูลต้องด าเนินการก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาหน้างานในแต่ละภาคเรียน และ
ควรให้มีรับรองว่าได้มีการตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง  
      2.ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานให้ชัดเจน และควรมีการเผ่ือระยะเวลาในการด าเนินงาน
แต่ละขั้นตอนไว้ 
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ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มส าหรับจัดตารางเรียนตารางสอน 
       เอกสารแบบฟอร์มส าหรับจัดตารางเรียนตารางสอน ประกอบด้วย แบบฟอร์มตารางสอน
อาจารย์รายบุคคล แบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน แบบฟอร์มตารางการใช้ห้องเรียน และแบบฟอร์ม
ส าหรับจัดรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาแกนคณะ เพื่อให้คณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนเขียน
ข้อมูลท่ีจัดตารางเรียนตารางสอนลงในแบบฟอร์มและใช้เอกสารนี้ส าหรับการบันทึกข้อมูลลงระบบบริหาร
การศึกษา 
 
  2.1 แบบฟอร์มตารางสอนอาจารย์รายบุคคล   
   2.1.1 พิมพ์รายช่ืออาจารย์ท่ีสาขาวิชา/คณะส่งข้อมูลรายช่ือผู้สอนท่ีมุมบนขวา
ของแบบฟอร์ม  
   2.1.2 พิมพ์ใบเอกสารแบบฟอร์ม และจัดแบ่งแบบฟอร์มตารางสอนอาจารย์
รายบุคคลแยกตามคณะและสาขาวิชาท่ีอาจารย์ผู้สอนสังกัด 
 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มตารางสอนอาจารย์รายบุคคล 
 
   
  
 

พิมพ์ชื่ออาจารย์ผู้สอน 

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

แผนการเรียนของแต่ละหมู่เรียน  
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 ภาพแสดงการเข้าเมนูรายงานแผนการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เลือกเมนู “หลักสูตร” 

2.เลือกเมนู “รายงานแผนการเรียน” 
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   2.2.2 กรอกข้อมูลส าหรับค้นหาและรายงานแผนการเรียน เพื่อรายงานแผนการ
เรียนในรูปแบบ Excel File  

 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 2.3 ภาพแสดงการกรอกข้อมูลส าหรับการค้นหาและรายงานแผนการเรียน 
 

 

 
 

1.เลือกภาคเรียนของนักศึกษา  
ภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) 

2.เลือกปีการศึกษาที่จะด าเนินการจัดตารางเรียน
ตารางสอน 

  3.เลือกรุ่นปีการศึกษาของนักศึกษา 

  4.เลือกคณะ 

5. คลิก “ส่งออก Excel File” 

หมายเหตุ* ส าหรับสาขาวิชา
และหมู่เรียน      ไม่ต้องระบุ

ข้อมูล ระบบจะรายงาน
แผนการเรียนของทุก

สาขาวิชาและทุกหมู่เรียน 
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ภาพที่ 2.4 ภาพแสดงรายงานแผนการเรียนในรปูแบบ Excel File 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปกีารศึกษา 2561/2 แผนการเรียน ปกีารศึกษา 2561/2
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ( 1501 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( อ.ศิริรัตน ์ชาวนา ) สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ( 1504 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( ผศ.ดร.สุภทัรา  คงเรือง )
Group ช่ือวิชา หนว่ยกิต Group ช่ือวิชา หนว่ยกิต

10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป 3(3-0-6)
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 10 1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป 3(3-0-6)
10 1100000.. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 211 1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)

211 4092701 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 211 1052201... จิตวิทยาส าหรับครู 2(1-2-3)
211 4094201. ทฤษฎจี านวน 3(3-0-6) 211 1072413 โภชนาการและสุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
211 1052201... จิตวิทยาส าหรับครู 2(1-2-3) 211 1072306.. วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั 2(1-2-3)
211 1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 211 1072612. สุนทรียทางดนตรีและลีลาส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)

วันที่พิมพ์  15/05/2561 211 1072102. ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับครูปฐมวัย 3(3-0-6)

วันที่พิมพ์  15/05/2561

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปกีารศึกษา 2561/2 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ( 1502 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( อ.พัชราภร พูลบญุ ) แผนการเรียน ปกีารศึกษา 2561/2
Group ช่ือวิชา หนว่ยกิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ( 1505 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( ผศ.ดร.สุวนติย์ รุ่งราตรี )

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

211 1132501 เคมีในชีวิตประจ าวันส าหรับครู 2(1-2-3) 10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป 3(3-0-6)
211 4032201.. พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 211 1092401. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับอินเทอร์เนต็ 3(2-2-5)
211 1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 211 1082103 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
211 1132401 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวันส าหรับครู 2(1-2-3) 211 1052201... จิตวิทยาส าหรับครู 2(1-2-3)
211 4053105 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 3(2-2-5) 211 1092201 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษา  3(2-2-5)
211 1052201... จิตวิทยาส าหรับครู 2(1-2-3) 211 1092611 การเขียนโปรแกรมบงัคับหุ่นยนต์ 3(2-2-5)

วันที่พิมพ์  15/05/2561 วันที่พิมพ์  15/05/2561

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
แผนการเรียน ปกีารศึกษา 2561/2 แผนการเรียน ปกีารศึกษา 2561/2
สาขาวิชา สังคมศึกษา ( 1503 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( อ.นรเศรษฐ์ เตชะ ) สาขาวิชา พลศึกษา ( 1508 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( ผศ.ชนกานต์ ขาวส าลี )
Group ช่ือวิชา หนว่ยกิต Group ช่ือวิชา หนว่ยกิต

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

211 1512402 จริยศาสตร์และจริยธรรมส่ิงแวดล้อม 2(2-0-4) 211 1142408. ทกัษะกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
211 3592102. เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 211 1022103 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร 3(2-2-5)
211 1102502 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาส าหรับครู 2(1-2-3) 211 1142602 ค่ายพักแรม 2(1-2-3)
211 1032101... นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 211 1032101... นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
211 1022103 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร 3(2-2-5) 211 1141403. ทกัษะกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)

วันที่พิมพ์  15/05/2561 วันที่พิมพ์  15/05/2561
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2.2.3 คัดลอกแผนการเรียนท่ีละสาขาวิชา น าไปวางไว้ในแบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน จะได้ 
แบบฟอร์มตารางเรียนแต่ละหมู่เรียน  

 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 ภาพแสดงการคัดลอกแผนการเรียนจากไฟล์รายงานแผนการเรียน 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.6 ภาพแสดงการวางข้อมูลแผนการเรียนในในแบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน 
 

1.ท าแถบด าคลุมข้อมูลแผนการเรียนทีล่ะหมู่เรียน 

2.คลิกขวาที่เม้าท์ เลือก “คัดลอก” 

3.คลิกขวาที่เม้าท์ เลือก “วางแบบพิเศษ” 

4.เลือกการแบบรูปภาพ  

ตารางสอน ภาคเรียนท่ี  2/2561 
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2.2.4 พิมพ์แบบฟอร์มเป็นใบกระดาษเอกสาร และคัดแยกโดยแบ่งแบบฟอร์มตารางสอน
แต่ละหมู่เรียนตามคณะ และจัดเรียงเป็นสาขาวิชา และรุ่นปีการศึกษาของนักศึกษา 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.7 ภาพแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Group ชื่อวชิา หนว่ยกิต
10 1100000 วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป 3(3-0-6)
10 1100000. วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป 3(3-0-6)
10 1100000.. วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป 3(3-0-6)
211 4092701 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
211 4094201. ทฤษฎจี านวน 3(3-0-6)
211 1052201... จิตวทิยาส าหรับครู 2(1-2-3)
211 1082103 การศึกษาพเิศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)

วนัทีพ่ิมพ์  15/05/2561

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

 

 
 
 

ภาพที่ 2.8 ภาพแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มตารางการใช้ห้องเรียน 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.พิมพ์หมายเลขห้องเรียน  

2.พิมพ์จ านวนที่นั่งในห้องเรียน  

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 



๓๘ 

 

 
 

 
 2.4 แบบฟอร์มส าหรับจัดรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาแกน 
  2.4.1 จัดพิมพ์ รหัสวิชา ช่ือวิชา และหน่วยกิต ท่ีส่งข้อมูลการเปิดหมู่เรียนในแต่

ละภาคเรียน ลงในแบบฟอร์มตารางส าหรับจัดรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาแกน  ควรจัดพิมพ์แผ่นละ
รายวิชา เพื่อให้สะดวกต่อการแจกเอกสารให้คณะกรรมการ 

2.4.2 พิมพ์แบบฟอร์มเป็นใบกระดาษเอกสาร  คัดแยกเอกสารตามกลุ่มของ
รายวิชาศึกษาท่ัวไป และจัดเอกสารเรียงตามรหัสวิชา 

 
  

 

 
ภาพที่ 2.9 ภาพแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มส าหรับจัดรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาแกน 
 
ปัญหา   

การจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียนไม่ครบถ้วน เนื่องจากระบบไม่มี
การรายงานแผนการเรียนในบางสาขาวิชา 

  
 แนวทางการแก้ปัญหา 
  ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบแผนการเรียนแต่ละหมู่เรียนกับรายงานข้อมูลจ านวนหมู่เรียนท่ี
การเปิดหมู่และมีจ านวนนักศึกษาอยู่ในปัจจุบันด้วยความละเอียดรอบคอบว่าแผนการเรียนท่ีรายงานนั้นมี
ครบตามจ านวนหมู่เรียนท่ีเปิดและมีนักศึกษา  ก่อนจะด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน 
และเมื่อจัดท าตารางสอนแต่ละหมู่แล้ว ให้ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อมีแบบฟอร์มตารางแต่ละหมู่เรียนครบถ้วน 
 ข้อเสนอแนะ   
   ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลระบบ
บริหารการศึกษา อธิบายถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น และแจ้งให้ช่วยด าเนินการตรวจสอบต้ังแต่บันทึกข้อมูลใน
โครงสร้างหลักสูตรในระบบบริหารการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อท่ี
ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะได้ทราบถึงการปฏิบัติงานในระบบแบบใดเป็นสาเหตุของการเกิด
ปัญหา และใช้สามารถปฏิบัติงานระบบได้ถูกต้องจนไม่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก 
  

ช่ือวิชา หมู่ หอ้งเรียน วันเวลาเรียน ช่ืออาจารย์

รายวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มภาษา

9001102 การอา่นภาษาไทยเพือ่การเรียนรู้ 3(3-0-6) 

ตารางเรียนตารางสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป และ รายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที ่2/2562ส ำหนับนักศึกษำภำคปกติ ภำคเรียนที่ 2/2561 



๓๙ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 3  ด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน 
  การด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน เป็นขั้นตอนท่ีคณะกรรมการผู้เป็นตัวแทนของ
สาขาวิชาหรือคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนให้แก่นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน จัดตารางสอน
ให้อาจารย์ผู้สอน การพิจารณาเลือกใช้ห้องเรียน โดยมีผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นผู้
ประสานงานจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ นัดหมายวันเวลากับคณะกรรมการ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนให้
การด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยด้วยการอ านวยความสะดวกให้กับ
คณะกรรมการในวันด าเนินการ 

 ซึ่งการด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนของคณะกรรมการจะเกิดขึ้นได้นั้น 
ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะต้อง ตามข้ันตอนดังนี้  
  3.1 ประสานงานขอใช้สถานที่ส าหรับการจัดตารางเรียนตารางสอน 
   3.1.1 ประสานงานผ่านทางโทรศัพท์กับผู้ปฏิบัติงานดูแลการใช้งานห้องประชุม
ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบห้องประชุมนั้น ๆ เพื่อสอบถามวัน/เวลา ท่ีห้องประชุมว่าง สามารถใช้งานได้ 
พร้อมท้ังแจ้งผู้ปฏิบัติงานดูแลการใช้งานห้องประชุมต้นโมกข์ให้ระบุจองการใช้งานในเบ้ืองต้น  
   3.1.2 จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุ เคราะห์ ใช้ห้องประชุม  เสนอ
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาลงนาม และจัดท าส าเนาเอกสารส่งถึงหน่วยงานนั้น ๆ 
   3.1.3 ติดตามผลการพิจารณาให้ใช้สถานท่ี โดยโทรศัพท์สอบถามกับ
ผู้ปฏิบัติงานดูแลการใช้ห้องประชุม เมื่อได้การพิจารณาอนุญาตหน่วยงานนั้น ๆ ให้นัดหมายวันเวลาท่ีจะเข้า
ไปจัดเตรียมสถานท่ีกับแม่บ้านประจ าห้องประชุม 
   3.1.4 เข้าจัดสถานท่ีส าหรับการจัดตารางเรียนตารางสอน ผู้ปฏิบัติงานจัดตาราง
เรียนตารางสอนจะต้องจัดโต๊ะเก้าอี้แบ่งกลุ่มจ านวน 5 กลุ่ม และจัดโต๊ะเก้าอี้ส าหรับจัดวางอุปกรณ์
ส่วนกลางอีกจ านวน 1 โต๊ะ และติดเอกสารตัวอย่างการลงข้อมูลในแบบฟอร์มแต่ละประเภทท่ีโต๊ะทุกกลุ่ม 
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ส่วนราชการ     กองบริการการศึกษา    ส านักงานอธิการบดี       โทร. 1724 
ท่ี  ศธ. 0629.1.3/573     วันท่ี   29  ตุลาคม  2561 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมต้นโมก 
 
 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เร่ืองเดิม 
ตามท่ีกองบริการการศึกษาได้ก าหนดกิจกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนส าหรับ

นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และโดย
จ าเป็นต้องใช้ห้องประชุมต้นโมกเป็นสถานท่ีด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

 

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

และรับผิดชอบงานของหน่วยงาน   

 

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 
 
 

 

 

(นางเบญญาภา  สอนพรม) 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  

 

 
 

ภาพที่ 3.1 ภาพแสดงตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมต้นโมก 
    
 

บันทกึข้อความ 

 

(นางสาวบัณฑิตา สอนดี) 
ผู้บันทึกเสนอ 

29 ตุลาคม 2561 
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  3.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการจัดตารางเรียนตารางสอน ซึ่งประกอบไปด้วย  
  - ดินสอ ยางลบ ปากกา ปากกาเมจิก ให้จ านวนเพียงพอกับคณะกรรมการ 

- กระดาษขาวขนาด A4  
- ท่ีเย็บกระดาษพร้อมลวดเย็บกระดาษ   
- คลิปเสียบกระดาษ และคลิปหนีบกระดาษสีด า 
- เครื่องเหลาดินสอ 
- คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ 
- กล่องพลาสติกใส ส าหรับรวบรวมเอกสารแบบฟอร์มตารางท่ีได้รับการจัดตาราง

เรียนตารางสอนจากคณะกรรมการแล้ว  
  3.3 การนัดหมายกับคณะกรรมการผ่านค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดตารางเรียน
ตารางสอน  
         ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นผู้นัดหมายกับคณะกรรมการในการมา
ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอน โดยการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนมา
ปฏิบัติงานตามวันเวลาท่ีก าหนด  พร้อมท้ังเป็นผู้ก าหนดล าดับการจัดตารางเรียนตารางสอนของรายวิชาแต่
ละประเภท ซึ่งได้ก าหนดล าดับในการจัดตารางเรียนตารางสอนแต่ละประเภทรายวิชาไว้ดังนี้  

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   ก าหนดให้มีการจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นรายวิชาท่ี
มีนักศึกษาทุกคนต้องเลือกลงทะเบียนเรียนตามความถนัดและความสนใจด้วยตนเอง และเป็นรายวิชาท่ี
ไม่ได้ระบุไว้ในแผนการเรียนของหมู่เรียนใด จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการจัดตารางเรียนตารางสอนในอันดับแรก 
เพื่อให้คณะกรรมการท่ีจะด าเนินการจัดตารางสอนแต่ละหมู่  ทราบว่ามีรายวิชาศึกษาท่ัวไปเปิดสอนใน
ช่วงเวลาใดบ้าง และสามารถบริหารจัดการในการจัดตารางเรียนตารางสอนแต่ละหมู่ให้นักศึกษามาวันเวลา
ว่างท่ีจะลงรายวิชาศึกษาท่ัวไปได้  
  รายวิชาทีใ่ช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
   ก าหนดให้มีการด าเนินจัดตารางควบคู่ไปกับรายวิชาศึกษาท่ัวไป โดยผู้ปฏิบัติงาน
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ท่ีดูแลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท้ังหมด  
เนื่องจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แต่ละห้องจะมีความจ าเพาะเจาะจงท่ีแตกต่างกันไป  ในเรื่องของ
คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ในเรื่องของโปรแกรมการใช้งาน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นการใช้
งานร่วมกันทุกคณะและภาคส่วน จึงจ าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการ
ด าเนินงาน บริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เกิดความเหมาะสมและเพียงพอใน
แต่ละภาคเรียน    

รายวิชาบังคับ/รายวิชาเนื้อหาเลือก ของแต่ละสาขาวิชา 
   ก าหนดให้ด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนในล าดับสุดท้าย เนื่องต้องบริหาร
จัดการตารางเรียนตารางสอนภายในสาขา และแต่ละหมู่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจัดไว้ในส่วนได้  

  ในการนัดหมายกับคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนโดยการจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการให้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอน  ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้ตามข้ันตอนดังนี้ 
   3.3.1. ร่างและจัดพิมพ์ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนจาก
ข้อมูลรายช่ือท่ีรวบรวมได้จากท่ีคณะ/สาขาวิชาท าบันทึกข้อความแจ้งมา  โดยเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าท่ีของ
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คณะกรรมการจะมีการระบุการนัดหมาย วัน เวลา ท่ีจะด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน  และเสนอ
ผู้บริหารลงนาม  
   3.3.2 จัดท าชุดส าเนาค าส่ังและแจกให้คณะกรรมการตามรายช่ือในค าส่ังทุก
ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ วัน เวลา ท่ีนัดหมายให้ด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน  
 

 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ท่ี  260 /2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ   
ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2561 

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

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

 1.9 ช่ือ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
 ... 
 1.xx ช่ือ........................ นามสกุล....................     กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ 1. รวบรวมข้อมูลวิชา ช่ือผู้สอน รายวิชา ห้องเรียนส าหรับจัดตารางเรียน ตารางสอน  
  2. ล าดับท่ี 1.3–1.7 จัดตารางเรียน ตารางสอนรายวิชาท่ีเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ทุกคณะ ต้ังแต่วันท่ี  12-17  มิถุนายน 2561  ณ กองบริการการศึกษา  
  3. ล าดับท่ี 1.8-1.11 จัดตารางเรียนตารางสอน รายวิชาศึกษาท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 12-17 มิถุนายน 
2561  ณ กองบริการการศึกษา 
 

ภาพที่ 3.2 ภาพแสดงตัวอย่างค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน 
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 5. คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ต่อ) 
 5. xx ช่ือ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
 5. xx ช่ือ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
 5. xx ช่ือ........................ นามสกุล....................  กรรมการ    

  6. คณะกรรมการคณะวิทยาการจดัการ 
  6.1 ช่ือ........................  นามสกุล....................  ประธาน 
 6.2 ช่ือ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
 6.3 ช่ือ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
 6.4 ช่ือ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
  ….. 
  … 
  6.xx ช่ือ........................ นามสกุล....................  กรรมการ 
  

 หน้ าที่    จัดตารางเรียน  ตารางสอนส าหรับอาจารย์และนักศึกษาตามคณะสาขาวิชา/ผู้สอน                              
ท่ีรับผิดชอบ ต้ังแต่วันท่ี 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561  ณ กองบริการการศึกษา  เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 

 ให้คณะกรรมการทุกคนปฏิบั ติหน้าท่ี  ท่ี ได้รับมอบหมายเพื่ อให้การจัดตารางเรียนตารางสอน                                   
ภาคเรียนท่ี  1  ปี การศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย  หากมีปัญหาให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบ 
และพิจารณา  แก้ไขโดยด่วน 
 
 
 

สั่ง  ณ วันท่ี           มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(                                               ) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 ภาพแสดงตัวอย่างค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน (ต่อ) 
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  3.4 ด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน 
การด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน คณะกรรมการจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีใน

การจัดตารางเรียนตารางสอน โดยการจัดวันเวลา อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน ให้กับแต่ละรายวิชาใน ตามท่ี
ได้รับค าส่ังแต่งต้ังให้ปฏิบัติงาน โดยมี ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวก
ให้แก่คณะกรรมการในปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะปฏิบัติตนดังนี้ 
   3.4.1 แจกเอกสารแบบฟอร์มตารางสอนแต่ละหมู่เรียน แบบฟอร์มตารางสอน
อาจารย์รายบุคคล แบบฟอร์มการใช้ห้องเรียน ให้กับคณะกรรมการ โดยผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียน
ตารางสอนจะต้องแจกเฉพาะเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาท่ีคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานจัด
ตารางเรียนตารางสอน  
   3.4.2 ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการให้การเดินเอกสารตารางการ
ใช้ห้องเรียนท่ีต้องมีการใช้งานรวมกันฉบับเดียว ตลอดจนตอบข้อซักถามต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดตาราง
เรียนตารางสอน 
   3.4.3 รวบรวมเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการส่งคืน
เอกสารหลังจากด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนเสร็จส้ิน  และผู้ปฏิบัติงานตารางเรียนตารางสอน
จะต้องตรวจสอบข้อมูลท่ีระบุในแบบฟอร์มแต่ละประเภทให้ครบถ้วน โดยแบบฟอร์มแต่ละประเภทจะมีการ
ระบุข้อมูล ดังนี้ 
  แบบฟอร์มตารางสอนอาจารย์รายบุคคล  ข้อมูลท่ีต้องระบุประกอบไปด้วย  
รหัสวิชา , รายช่ือวิชา , สาขาวิชา ,ช้ันป/ีหมู่เรียน หมายเลขห้องเรียน และเวลาเริ่มเรียน-เวลาส้ินสุดการเรียน 
 

 
 

ภาพที่ 3.3 ภาพแสดงตัวอย่างการลงข้อมูลในแบบฟอร์มตารางสอนอาจารย์รายบุคคล 
 

 

     -      

 

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 
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  แบบฟอร์มตารางสอนของแต่ละหมู่เรียน  ข้อมูลท่ีระบุประกอบไปด้วย  
รหัสวิชารายช่ือวิชา  อาจารย์ผู้สอน หมายเลขห้องเรียน และเวลาเริ่มเรียน-เวลาส้ินสุดการเรียน 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.4 ภาพแสดงตัวอย่างการลงข้อมูลในแบบฟอร์มตารางสอนของแต่ละหมู่เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 
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แบบฟอร์มตารางสอนการใช้ห้องเรียน ข้อมูลท่ีระบุประกอบไปด้วย  
รหัสวิชา , ช่ือวิชา ,อาจารย์ผู้สอน ,สาขาวิชา และเวลาเริ่มเรียน – เวลาส้ินสุดการเรียน 

 

 
 

 
ภาพที่ 3.5 ภาพแสดงตัวอย่างการลงข้อมูลในแบบฟอร์มตารางการใช้ห้องเรียน 

 
 

  แบบฟอร์มตารางส าหรับระบุข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปและแกนคณะที่จัดในแต่ละภาค
เรียน ข้อมูลท่ีระบุประกอบไปด้วย รหัสวิชา รายช่ือวิชา หมู่เรียน จ านวนท่ีนั่งแต่ละหมู่เรียน วัน/เวลาท่ี
จัดการเรียนการสอน ช่ืออาจารย์ผู้สอน และรหัสสอบ 
    

 

 
 

ภาพที่ 3.6 ภาพแสดงตัวอย่างการลงข้อมูลในแบบฟอร์มตารางส าหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

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

9001101 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6)

ตารางเรียนตารางสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป และ รายวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที ่2/2562

รายวิชาศึกษาทัว่ไป กลุม่ภาษา

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 

 

ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561 
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 ปัญหา   
1.การระบุข้อมูลในแบบฟอร์มตารางสอนของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ตารางสอน

อาจารย์รายบุคคล ตารางการใช้ห้องเรียน ไม่ครบถ้วน ท าให้เสียเวลาในการประสานกับคณะกรรมการจัด
ตารางสอนเพื่อมาแก้ไขให้ถูกต้อง 
  2. คณะกรรมการบางสาขาวิชาด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนล่าช้าไม่ทันตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 แนวทางแก้ไขปัญหา   

1.อธิบาย  เน้นย้ าแน่นย้ าเกี่ยวกับการเรื่องการลงข้อมูลตารางเรียนตารางสอน แจ้งให้
คณะกรรมการทราบว่ามีตัวอย่างการลงข้อมูลติดไว้ท่ีโต๊ะทุกโต๊ะส าหรับให้คณะกรรมการดูวิธีการลงข้อมูล 
ทุกครั้งท่ีแจกเอกสารแบบฟอร์มให้คณะกรรมการน าไปด าเนินการจัดตารางสอน  

2.ประสานงานและติดตามคณะกรรมการจัดตารางสอนท่ียังไม่ได้ด าเนินการจัดตารางผ่าน
ทางโทรศัพท์ให้โดยแจ้งให้ทราบว่าตารางสอนของสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบยังไม่ได้ถูกด าเนินการจัดตาราง
เรียนตารางสอน ก่อนจะส้ินสุดระยะเวลาท่ีก าหนดอย่างน้อย3-4 วัน เพื่อเป็นแจ้งตือนให้คณะกรรมการ
ทราบและรีบมาด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน แต่หาส้ินสุดระยะเวลาท่ีก าหนดแล้วยังไม่ด าเนินการ
จัดตารางเรียนตารางสอนให้ท าบันทึกข้อความถึงคณบดี ประธานสาขาวิชา และคณะกรรมการ เพื่อแจ้งให้
ทราบและรีบมาด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามบันทึกข้อความ 
 
 ข้อเสนอแนะ  

        1.พัฒนาเอกสารแบบฟอร์มตารางต่าง ๆ ส าหรับการจัดตารางเรียนตารางสอน โดยการ
ระบุหัวข้อท่ีต้องการให้คณะกรรมการจัดตารางสอนลงข้อมูลในตารางแต่ละประเภทให้เกิดความชัดเจน เช่น 
รหัส-ช่ือวิชา ,อาจารย์ผู้สอน ,ห้องเรียน ,เวลาเริ่มและส้ินสุดการเรียน และสาขาวิชาท่ีเรียนรวมไว้ เพื่อให้
คณะกรรมการกรอกข้อมูลตามหัวข้อ และท าให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายว่าระบุข้อมูลครบหรือไม่ 
  2.จัดท าปฏิทินการด าเนินการแต่ละขั้นตอน พร้อมท้ังแนบท้ายค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดตารางเรียนตารางสอน เพื่อให้คณะกรรมการทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามก าหนดเวลา         
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ขั้นตอนที่ 4  ก าหนดรหัสสอบแต่ละรายวิชา 
 รหัสสอบแต่ละรายวิชา หมายถึง รหัสท่ีถูกก าหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงวันเวลา ท่ีจะมีการจัดสอบ
กลางภาคและปลาย ในแต่ละรายวิชา โดยหากรายวิชาเรียนท่ีมีรหัสสอบเหมือนกันนั้นคือจะมีการจัดสอบ
กลางภาคและปลายภาคเรียนในวันเวลาเดียวกัน  นักศึกษาจะไม่สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ี
มีรหัสสอบเดียวกันได้ โดยรหัสสอบจะประกอบด้วย หมายเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ  

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

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

 

 การก าหนดรหัสสอบแต่ละรายวิชานั้น จะมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดไว้ว่าส าหรับรายวิชาเดียวกัน
จะต้องมีการก าหนดรหัสเดียวกันท้ังหมดทุกหมู่เรียน ซึ่งจะด าเนินการก าหนดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเป็น
ล าดับแรก เนื่องจากเป็นหมวดรายวิชาท่ีนักศึกษาทุกคณะลงทะเบียนเรียนร่วมกันเป็นจ านวนมากในแต่ละ
หมู่ จากนั้นจึงด าเนินการจัดรายวิชาแกนของแต่ละคณะ และรายวิชาท่ีเป็นเนื้อหาของแต่ละสาขาเป็นล าดับ
สุดท้าย   ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
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 4.1 การก าหนดรหัสสอบในระบบบริหารการศึกษา มีข้ันตอนดังต่อไปนี้  
  4.1.1 เลือกเมนูหลัก “ตารางเรียน” และเลือกเมนูย่อย “ก าหนดรหัสสอบ”  เพื่อเข้าสู่เมนู
ก าหนดรหัสสอบ 

 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 ภาพแสดงหน้าจอการเข้าเมนูก าหนดรหัสสอบ 
 

  3.1.3 พิมพ์อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กลงในช่อง “รหัสสอบ”  แล้วระบุเวลาท่ีเริ่ม
สอบ จากนั้นคลิกบันทึกแก้ไข เพื่อใหร้ะบบบันทึกข้อมูลรหัสสอบส าหรับใช้ก าหนดวันเวลาสอบแต่ละ
รายวิชา  

 
  

 
 

ภาพที่ 4.2 ภาพแสดงหน้าจอเมนูก าหนดรหัสสอบ 

1.เลือกเมนู “ตารางเรียน” 

2.เลือก “ก าหนดรหัสสอบ” 

1.พิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

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

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

 

 
 

 
ภาพที่ 4.4  ภาพแสดงหน้าจอการเข้าเมนูก าหนดวันสอบ 

รหัสสอบและเวลาเร่ิม
สอนที่ได้รับการบันทึก
แล้วในระบบบริหาร

การศึกษา 

1.เลือกเมนู “ตารางเรียน” 

2.เลือกเมนู “ก าหนดวันสอบ” 
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ภาพที่ 4.5 ภาพแสดงหน้าจอการก าหนดวันสอบ 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 4.6 ภาพแสดงหน้าจอท่ีบันทึกวันสอบเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.เลือกปีการศึกษา 
ที่จะก าหนดวันสอบ  4.เลือกวันที่จัดสอบ   

6. เลือกวันที่สอบโดยคลิกที่    
จะขึ้นตารางปฏิทินให้เลือกวัน 
    

   

5.ระบุประเภทการ
สอบ ว่าเป็นกลางภาค 

หรือปลายภาค 
 7.ระบุประเภทนักศึกษา 

 8. คลิก “บันทึกแก้ไข” 
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 4.3 การก าหนดรหัสสอบในแต่ละรายวิชา 
  ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอน จะต้องรวบรวมรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมดในแต่ละ
ภาคเรียน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
  4.3.1 เลือกเมนูหลัก “หลักสูตร” และเลือกเมนูย่อย “รายงานแผนการเรียน” เพื่อเข้าสู่เมนู
รายงานผลการเรียน 
   
 

 
   

ภาพที่ 4.7 ภาพแสดงหน้าจอการเข้าเมนูรายงานแผนการเรียน 
 

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

 

 
ภาพที่ 4.8 ภาพแสดงหน้าจอการรายงานแผนการเรียนจากระบบบริหารการศึกษา 

 1. เลือก “หลักสูตร” 

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

 
 
4.3.3 โดยการท าแถบคุมพื้นท่ีข้อมูลท้ังหมด คลิกขาวท่ีเม้าท์ จากนั้นเลือก “คัดลอก” จากนั้น

เปิด File เริ่มต้นท่ีรายงานในครั้งแรก แล้วน าข้อมูลต่อท้ายตารางข้อมูล แล้วเลือก “วาง” เพื่อรวบรวมรายงานวิชา
ให้ครบทุกสาขา ทุกช้ันปี และทุกคณะ  

 

 

 
 

ภาพที่ 4.10 ภาพแสดงหน้าจอ Excel ในการคัดลอกข้อมูล 

 1. ท าแถบคลุมพื้นทีข่้อมูล  

 2. แล้วคลิกขวาที่เม้าท์ เลือก “คัดลอก” 
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ภาพที่ 4.11 ภาพแสดงหน้าจอท่ีรวบรวมข้อมูลตารางสอนทุกสาขาวิชา ทุกช้ันปี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียธุยา
แผนการเรียน ปกีารศึกษา 2561/2
สาขาวชิา คณิตศาสตร์ ( 1501 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( อ.ศิริรัตน์ ชาวนา )
Group ชื่อวชิา หน่วยกติ

10 1100000 วชิาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6)
10 1100000. วชิาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6)
10 1100000.. วชิาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6)
211 4092701 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
211 4094201. ทฤษฎจี านวน 3(3-0-6)
211 1052201... จิตวทิยาส าหรับครู 2(1-2-3)
211 1082103 การศึกษาพเิศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)

วนัท่ีพมิพ ์ 15/05/2561

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียธุยา
แผนการเรียน ปกีารศึกษา 2561/2
สาขาวชิา วทิยาศาสตร์ ( 1502 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( อ.พชัราภร พลูบญุ )
Group ชื่อวชิา หน่วยกติ

10 1100000 วชิาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6)
10 1100000. วชิาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6)
211 1132501 เคมีในชวีติประจ าวนัส าหรับครู 2(1-2-3)
211 4032201.. พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5)
211 1082103 การศึกษาพเิศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
211 1132401 ฟสิิกส์ในชวีติประจ าวนัส าหรับครู 2(1-2-3)
211 4053105 วทิยาศาสตร์โลกท้ังระบบ 3(2-2-5)
211 1052201... จิตวทิยาส าหรับครู 2(1-2-3)

วนัท่ีพมิพ ์ 15/05/2561

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียธุยา
แผนการเรียน ปกีารศึกษา 2561/2
สาขาวชิา สังคมศึกษา ( 1503 ) รุ่น 2560 หมู่ 1 ( อ.นรเศรษฐ์ เตชะ )
Group ชื่อวชิา หน่วยกติ

10 1100000 วชิาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6)
10 1100000. วชิาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6)
10 1100000.. วชิาหมวดศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6)
211 1512402 จริยศาสตร์และจริยธรรมส่ิงแวดล้อม 2(2-0-4)
211 3592102. เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)
211 1102502 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยธุยาส าหรับครู 2(1-2-3)
211 1032101... นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
211 1022103 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร 3(2-2-5)

วนัท่ีพมิพ ์ 15/05/2561



๕๕ 

 

 
 

  4.3.4 กด Ctrl+F กล่องค้นหาปรากฏขึ้น จากนั้นกรอกรหัสวิชาลงในช่อง “ค้นหาและ
แทนท่ี” แล้วคลิก “ค้นหาถัดไป” เพื่อค้นหารายวิชาท่ีจะก าหนดรหัสสอบ  จากนั้นจึงก าหนดรหัสสอบโดย
พิมพ์ต่อท้ายตาราง โดยก าหนดรหัสสอบเช่นนี้ในแต่ละรายวิชาให้ครบทุกหมู่เรียน  
 

  

 

 
ภาพที่ 4.12 แสดงหน้าจอการค้นหารายวิชา  

 

  

 
  
 

ภาพที่ 4.13 ภาพแสดงการก าหนดรหัสสอบแต่ละรายวิชา 
 

 1.พิมพ์รหัสวิชา ในช่อง “สิ่งทีค่้นหา” 

 2. คลิก “ค้นหาถัดไป” 
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ปัญหา  
 รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคเรียนมีจ านวนมาก และในบางรายวิชาเป็นรายวิชาเดียวกันแต่ละ

รหัสวิชาแตกต่างกัน ท าให้รายวิชาเดียวแต่ก าหนดรหัสสอบต่างกัน   
 

 แนวทางแก้ไขปัญหา   
 1. ควรตรวจสอบด้วยความละเอียด รอบคอบ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลมากกว่า 1 ครั้ง  
           2.ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการช่วยตรวจสอบ โดยเมื่อก าหนดรหัสสอบครบแล้ว ให้ท า
การจัดเรียงข้อมูลรายวิชาตามรายช่ือวิชาให้รายวิชาเดียวกันท้ังท่ีรหัสวิชาเหมือนกันและต่างกัน เพื่อให้ใน
การตรวจสอบได้ครบถ้วนทุกหมู่เรียนท่ีเปิดสอน และเป็นการเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น 
อีกท้ังให้มีความระมัดระวังในการก าหนดรหัสสอบ การตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ตรวจตราข้อมูลท่ีก าหนดให้
ถูกต้อง  
 3.วางแผนก าหนดระยะเวลาการด าเนินให้มากขึ้น เพื่อให้ตรวจสอบการก าหนดรหัสสอบได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

 ข้อเสนอแนะ   
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรอบคอบและตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยการจัดท า

ฐานข้อมูลรายวิชาเรียนท่ีเป็นวิชาเดียวกันแต่มีรหัสวิชาท่ีแตกต่างกันเนื่องจากหลักสูตรมีการปรับปรุง 
เพื่อให้มีข้อมูลส าหรับตรวจสอบว่ารายวิชาได้บ้างท่ีมีการเปล่ียนรหัสวิชา ท าให้สามารถตรวจสอบได้อย่าง
รอบคอบมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

 
 

ขัน้ตอนที่ 5  บันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนในระบบบริหารการศึกษา 

 การบันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนในระบบบริหารการศึกษา เป็นการน าเอาข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหาร
การศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอน จะ
รวบรวมข้อมูลตารางสอนท้ังหมดทุกรายวิชา และด าเนินการบันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนลงระบบ
บริหารการศึกษา โดยแบ่งเป็นการบันทึกข้อมูลรายวิชาตามแผนการเรียนของแต่สาขาวิชา กับ การบันทึก
ข้อมูลรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติดังนี้ 
 

 5.1 การบันทึกรายวิชาตามตารางสอนแต่ละสาขาวิชา  
  5.1.1 เลือกเข้าเมนูหลักท่ี “ตารางเรียน” และเลือกเมนูย่อยท่ี “ตารางสอน” เพื่อเข้าสู่เมนู
ตารางสอบ 
 
 

   

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5.1 ภาพแสดงการเข้าเมนูตารางสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เลือกเมนู “ตารางเรียน” 

2. เลือกเมนู “ตารางสอน” 
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5.1.2 ระบุข้อมูลตารางสอน ท่ีประกอบไปด้วย “ปีการศึกษา , ภาคเรียนของนักศึกษา , 
รุ่นปีการศึกษา , หมู่เรียนและสาขาวิชา”  จากนั้นคลิกท่ี  “ท าตารางสอน”  เพื่อให้ระบบจะเรียกข้อมูล
รายวิชาจากแผนการเรียนตามท่ีบันทึกไว้ในระบบบริหารการศึกษา  

 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 5.2 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอบันทึกข้อมูลตารางสอนและการกรอกข้อมูลก่อนเริ่มบันทึกตารางสอน 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5.3 ภาพแสดงหน้าจอท่ีมีรายวิชาตามแผนการเรียน หลังจากคลิกปุ่ม “ท าตารางสอน” 
 
 
 
 
 
 

1.เลือกปีการศึกษา 
2.เลือกภาคเรียนนักศึกษา 

3.เลือกรุ่นนักศึกษา 

4.ระบุหมู่เรียน 

5. ระบุสาขาวิชา โดยพิมพ์เลขสาขาวิชา 4 ตัว 

6.คลิก “ท าตารางสอน” 



๕๙ 

 

 
 

  5.1.3 ระบุรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ  จ านวนท่ีจะลงทะเบียน “ต่ าสุด-สูงสุด” ของแต่ละ
รายวิชา โดยกดท่ีภาพ    และพิมพ์จ านวนในช่องกรอกข้อมูล ให้ใช้ข้อมูลจ านวนนักศึกษาปัจจุบันของแต่
ละสาขาวิชาเป็นจ านวนท่ีเปิดรับสูงสุด และก าหนดจ านวนรับต่ าสุดท่ี 1 คน ส าหรับข้อมูลเลขตารางระบบ
จะเป็นผู้ก าหนดไว้ให้อยู่แล้ว จากนั้นคลิกท่ี “บันทึกแก้ไข” เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล 
 

  

  
 

ภาพที่ 5.4 ภาพแสดงหน้าจอการก าหนดจ านวนรับลงทะเบียนของแต่ละรายวิชา 
 
 
 

 
 

  5.1.6 ระบุข้อมูลของห้องเรียน คลิกท่ี “เพิ่มห้อง/เวลาเรียน”  เลือกระบุ “หมายเลข
ห้องเรียน”  โดยคลิกท่ี    แล้วเลือกอาคารเรียน และ ห้องเรียน เลือกระบุ  “วันเรียน” “เวลาเริ่ม” 
“จ านวนคาบเรียน” และคลิกท่ี “บันทึกเพิ่ม” 
    

 
 

ภาพที่ 5.5 แสดงหน้าจอการระบุข้อมูลห้องเรียนของแต่ละวิชา 
  
 

1. คลิกที่    

 

2. ระบุรายละเอียด หมู่เรียน จ านวนรับ แล้วคลิกที่ “บันทึกแก้ไข” 

 

1. คลิกที่ “เพิ่มห้อง/เวลาเรียน” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

2.ระบุข้อมูลหมายเลขห้องสอบโดย คลิกที่  ,วันเรียน ,เวลาเร่ิม และจ านวนคาบเรียน 

, 

 

 

 

 

 

w   

 

3.คลิก “บันทึก
เพิ่ม” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

javascript:void(0);
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ภาพที่ 5.6 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกข้อมูลห้องเรียน  
 

5.1.5 ระบุข้อมูลรายช่ืออาจารย์ผู้สอน คลิกท่ี “เพิ่มอาจารย์”    จากนั้นพิมพ์ช่ืออาจารย์
ผู้สอนของรายวิชานั้น  แล้วคลิก “ค้นหา” แล้วเลือกรายช่ืออาจารย์ท่ีต้องการ  

  

 
 

 
 

 
ภาพที่ 5.7 ภาพแสดงหน้าจอของการระบุรายช่ืออาจารย์ผู้สอน 

 
 

1.คลิก “เพิ่มอาจารย์” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

2.พิมพ์ชื่ออาจารย์ แล้วคลิก “ค้นหา” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

3. คลิก “เลือก” 

 

 

 

 

 

 

w   

 



๖๑ 

 

 
 

5.1.6 ระบุข้อมูลรหัสสอบ คลิกท่ี “รหัสสอบ”  จากนั้นพิมพ์รหัสสอบ แล้วเลือกท่ี      
“ทุกสาขา” และ คลิก “บันทึกเพิ่ม” การบันทึกตารางสอนลงระบบริหารการศึกษาจะเสร็จส้ิน  
 

 
 

ภาพที่ 5.8 ภาพแสดงหน้าจอการบันทึกรหัสสอบแต่ละรายวิชา 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5.9 ภาพแสดงหน้าจอการบันทึกตารางเรียนตารางสอนท่ีเสร็จส้ิน 
 
 
 

  
 

1.พิมพ์รหัสสอบ แล้วเลือก “ทุกสาขา” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

3. คลิก“บันทึกเพิ่ม” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

1. คลิก“รหัสสอบ” 

 

 

 

 

 

 

w   

 



๖๒ 

 

 
 

5.2 การบันทึกรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  5.2.1 เลือกเมนูหลัก “ตารางเรียน”  และเลือกเมนูย่อย “เพิ่มวิชาศึกษาท่ัวไป/แกน
คณะ”  เพื่อเข้าสู่เมนูบันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาแกนของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 5.10 ภาพแสดงหน้าจอการเข้าบันทึกตารางเรียนตารางสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

และรายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

  5.2.2 ระบุประเภทวิชา ระหว่าง “หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป” หรือ “แกนคณะ”  และระบุ 
“ปีการศึกษา” และ “ภาคเรียนของนักศึกษา”   แล้วคลิกท่ี “ท าตารางสอน” เพื่อเข้าสู่หน้าบันทึกข้อมูล 
 

 

 
 

 
   
 ภาพที่ 5.11ภาพแสดงหน้าจอเมนู เพิ่มวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปและรายวิชาแกน 

 

1. เลือกเมนู “ตารางเรียน” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

2.เลือกเมนู “เพิ่มวิชาศึกษาทั่วไป/แกนคณะ” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

1.เลือกประเภทวิชา ระหว่าง “ศึกษาทั่วไป” กับ “แกนคณะ” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

2.เลือกปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

w   

 

3.เลือกภาคเรียนนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

w   

4. คลิก “ท าตารางสอน” 

 

 

 

 

 

 

w   



๖๓ 

 

 
 

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

 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.12 ภาพแสดงหน้าจอการบันทึกรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาแกน 
 
 

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



๖๔ 

 

 
 

 กรณท่ีีรายวิชาใดมีเปิดมากกว่าหมู่เรียน  
 

  1) คลิกท่ี “เพิ่มหมู่” แล้วระบุข้อมูล “หมู่เรียน” “จ านวนรับสูงสุด” “จ านวนรับต่ าสุด” แล้ว
คลิก “บันทึกแก้ไข”  

 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 5.13 ภาพแสดงการเพิ่มหมู่เรียนของรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาแกน 
 

 2) คลิก “เพิ่มห้อง/เวลาเรียน” จากนั้นระบุข้อมูล “หมายเลขห้อง” “วันเรียน” “เวลาเริ่ม” 
“จ านวนคาบเรียน” จากนั้นคลิก “บันทึกเพิ่ม”  
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.14 ภาพแสดงหน้าจอการระบุข้อมูล ห้องเรียน วัน/เวลา ท่ีจัดการเรียนการสอน 
 

2. พิมพ์เลขหมู่เรียน จ านวนรับสูงสุด-ต่ าสุด 

w   

 

3. คลิก “บันทึกแก้ไข” 

w   

 

2.ระบุข้อมูลหมายเลขห้องสอบโดย คลิกที่  ,วันเรียน ,เวลาเร่ิม และจ านวนคาบเรียน 

, 

 

 

 

 

 

w   

 

2. คลิก “บันทึกเพิ่ม” 

w   

 

1. คลิก “เพิ่มห้อง/เวลาเรียน” 

w   

 

1. คลิก “เพิ่มหมู่” 

w   

 



๖๕ 

 

 
 

  
 3) คลิก “เพิ่มอาจารย์” หน้าต่างรายการอาจารย์จะปรากฏ พิมพ์รายช่ืออาจารย์ แล้วคลิก 
“ค้นหา” รายช่ืออาจารย์จะประกฏ ให้คลิก “เลือก” ท่ีท้ายช่ืออาจารย์ท่ีเป็นผู้สอน  

 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.15 ภาพแสดงการระบุรายช่ืออาจารย์ในแต่ละรายวิชาศึกษาท่ัว/แกนคณะ 
 
ปัญหา  
ไม่พบรายช่ืออาจารย์ในระบบบริหารการศึกษา เนื่องจากเป็นอาจารย์เข้าใหม่หรืออาจารย์พิเศษ ท่ี

ยังด าเนินเรื่องส่งสัญญากับงานบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เรียบร้อย 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา   

ให้ระบุช่ืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาท่ีเป็นอาจารย์เข้าใหม่หรืออาจารย์พิเศษและยังไม่มีในระบบว่า 
อาจารย์สาขา และท ารายงานข้อมูลรายวิชาท่ีเป็นอาจารย์เข้าใหม่หรืออาจารย์พิเศษ เมื่ออาจารย์ด าเนิน
เรื่องส่งสัญญาเรียบร้อย มีรายช่ือในระบบแล้วจึงด าเนินการเปล่ียนแปลงช่ืออาจารย์ในระบบบริหาร
การศึกษา 
 ข้อเสนอแนะ  

ประสานงานกับผู้ปฏิบัติของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีดูแลเรื่องการลงข้อมูลรายช่ืออาจารย์ใน
ระบบของงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลว่าเมื่ออาจารย์
ด าเนินเรื่องส่งสัญญาเรียบร้อย พร้อมท้ังได้บันทึกข้อมูลอาจารย์ลงระบบแล้วเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้ง
ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนให้ทราบทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนเรียก
ข้อมูลรายช่ืออาจารย์ระบบของงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลลงระบบบริหารการศึกษา  
 
 
 
 
 

1. คลิก “เพิ่มอาจารย์” 

w   

 

2.พิมพ์ชื่ออาจารย์ แล้วคลิก “ค้นหา” 

 

 

 

 

 

 

w   

 

3. คลิก “เลือก” 

w   

 



๖๖ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 6  ตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนตารางสอนที่บันทึกในระบบบริหารการศึกษา 
  การตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนตารางสอนท่ีบันทึกในระบบบริหารการศึกษา เป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนตารางสอนท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อมูลท่ีผิดพลาด ไม่ถูกต้อง  โดยข้อมูลตารางเรียนตารางสอนท่ี
ผู้ปฏิบัติงานจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลได้แก่  
  - ข้อมูลตารางสอนอาจารย์รายบุคคล เพื่อไม่ให้ตารางสอนของอาจารย์ซ้ าซ้อน 
  - ข้อมูลตารางการใช้ห้องเรียน เพื่อให้การใช้งานห้องเรียนไม่เกิดความซ้ าซ้อน  
  - ข้อมูลรหัสสอบแต่ละรายวิชา เพื่อให้การก าหนดรหัสสอบส าหรับรายวิชาเดียวเหมือนกัน
ทุกหมู่เรียน 

 

  ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการรายงานข้อมูลตารางเรียนตารางสอนจากระบบบริหาร
การศึกษา จัดเรียงข้อมูล และตรวจสอบ  โดยข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 

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

 
 

 
 

ภาพที่ 6.1 ภาพแสดงหน้าจอการรายงานตารางสอนแต่ละคณะ   

   
 
 
 
 

 1.เลือกเมนู “ตารางเรียน” 

 2.เลือกเมนู “รายงาน” 

 3.เลือกเมนู “ตารางสอน ของแต่ละคณะ” 



๖๗ 

 

 
 

6.2 ระบุข้อมูล “ภาคเรียนของนักศึกษา”  “ปีการศึกษา” “รุ่น” “คณะ” แล้วคลิกท่ี     
“ค้นหา” ระบบจะแสดงตารางสอนแต่ละคณะ จากนั้นให้คลิกท่ี “พิมพ์”  เพื่อรายงานผลเป็น Excel File  

 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 6.2 ภาพแสดงหน้าจอการรายงานตารางสอนแต่ละคณะ 
 
 
 

 

 
 

 

 
ภาพที่ 6.3 ภาพแสดงหน้าจอตารางสอนแต่ละคณะเมื่อคลิกท่ีค้นหา 

 
 
 

 

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

คลิก “พิมพ์” 



๖๘ 

 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 6.4 ภาพแสดง Excel File ตารางสอนท่ีรายงานจากระบบบริหารการศึกษา 
   
  6.3 รายงานข้อมูลตารางสอนแต่ละคณะ จนครบทุกคณะ ทุกสาขาวิชา และทุกหมู่เรียน 
โดยจัดการข้อมูลให้เรียงต่อกันภายในไฟล์เอกสารเดียว  
  6.4 ระบบเลือกเมนูหลัก “ตารางเรียน” จากนั้นเลือกเมนู “เพิ่มรายวิชาศึกษาท่ัวไป/แกน
คณะ” เพื่อรายงานรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากระบบ
บริหารการศึกษา 
 
 

 

ภาพที่ 6.5 ภาพแสดงหน้าจอการเข้าเมนูการรายงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป/แกนคณะ 
 

 1.เลือกเมนู “ตารางเรียน” 

 2.เลือกเมนู “เพิ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป/แกนคณะ” 
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6.5 ระบุข้อมูลรายละเอียด โดยเลือก “ศึกษาท่ัวไปหรือแกนคณะ” “ปีการศึกษา” 
“ภาค” และคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” หน้าจอจะแสดงรายวิชาศึกษาท่ัวไป/แกนคณะ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “พิมพ์” 
ท่ีบริเวณมุมด้านบนทางขวา เพื่อรายงานเป็น Excel File  

 

 
 

 
 

ภาพที่ 6.6 ภาพแสดงหน้าจอการรายงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป/แกนคณะ 

 

 

 
 

ภาพที่ 6.7 ภาพแสดง Excel file ท่ีรายงานรายวิชาศึกษาท่ัวไปจากระบบบริหารการศึกษา 
 

 

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

 5.คลิก “พิมพ์” 
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ภาพที่ 6.8 ภาพแสดง Excel file ท่ีรายงานรายวิชาแกนคณะจากระบบบริหารการศึกษา 

 
 6.6 รวบรวมข้อมูลตารางสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป และรายวิชาแกนของคณะ

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

เมื่อพิมพ์ครบทุกรายวิชาแล้ว ให้ลบหัวตารางออกเพื่อเรียงข้อมูลให้ต่อเนื่อง  จะไฟล์ท่ีรวบรวมข้อมูล
ตารางสอนทุกรายวิชาเรียงต่อกัน  

 

 
 

 
ภาพที่ 6.9 ภาพแสดงการรวบข้อมูลตารางสอนท้ังหมดท่ีรายงานจากระบบบริหารการศึกษา 

 

 

1. พิมพ์ “รหัส
สาขาวิชา/ ชั้นป/ี 
หมู่เรียน 

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

ข้อมูลการใช้ห้องเรียน และชุดข้อมูลรหัสสอบ 
โดยมีข้ันตอนในการจัดการข้อมูลแต่ละชุด ดังนี้ 

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

 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 6.11 ภาพแสดงหน้าจอการจัดเรียงข้อมูล ส าหรับตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล 
 

 1.ท าแถบคุมพื้นทีข่้อมูล 

 2.เลือกเมนู “เรียงล าดับและกรอง” 

 3.เลือก “เรียงล าดับแบบก าหนดเอง” 



๗๒ 

 

 
 

   6.8.2 ระบุคอลัมน์ F เพื่อเรียงล าดับตามรายช่ืออาจารย์ผู้สอน จากนั้นคลิกท่ี 
“เพิ่มระดับ” เพื่อระบุคอลัมน์ E เพิ่ม ส าหรับการเรียงข้อมูลวันเวลาของตารางรายช่ืออาจารย์ จะได้
ไฟล์ข้อมูลท่ีเรียงล าดับตามรายช่ืออาจารย์ผู้สอน  
 

 
 

 

ภาพที่ 6.12 ภาพแสดงการระบุคอลัมน์ส าหรับเรียงล าดับข้อมูลตามรายช่ืออาจารย์ 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 6.13 ภาพแสดงการระบุคอลัมน์ส าหรับเรียงล าดับข้อมูลตามรายช่ืออาจารย์ (ต่อ) 
 
 
 
 

 1.ระบุคอลัมน์ F เพื่อเรียงล าดับข้อมูลตามรายชื่ออาจารย์ 

 

 2.คลิก “เพิ่มระดับ” 

3.ระบุคอลัมน์เพิ่ม เลือก คอลัมน์ E เพื่อเรียงล าดับวันเวลาสอนของอาจารย์ 

 4.คลิก “ตกลง” 
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ภาพที่ 6.14 ภาพแสดงตัวอย่างไฟล์ข้อมูลท่ีเรียงล าดับตามรายช่ือผู้สอน 

 
6.9 ตรวจสอบความถูกต้องตารางสอนอาจารย์ บันทึกลงระบบบริหารการศึกษา โดย

ตรวจสอบว่า ตารางสอนของอาจารย์ผู้สอนมีความซ้ าซ้อนกันของเวลาสอนหรือไม่ , ตรวจสอบรายวิชาท่ี
อาจารย์สอนว่าถูกต้องหรือไม่  
 
  ผู้ปฏิบัติงานตารางเรียนตารางสอนจะต้องด าเนินการเรียงล าดับชุดข้อมูลให้ครบท้ัง 3 ชุด
ข้อมูล โดยมีวิธีการและขั้นตอนเหมือนกัน พร้อมท้ังตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล หากพบว่า
มีตารางสอนอาจารย์ท่ีซ้ าซ้อน , ตารางการใช้ห้องท่ีซ้ าซ้อน ,รายวิชาเรียนเดียวกันแต่รหั สสอบต่างกัน 
ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนจะต้องปฏิบัติดังนี้  
  1) ตรวจสอบจากเอกสารท่ีคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนไว้ ว่าบันทึกข้อมูลตรง
ตามท่ีคณะกรรมการเขียนไว้หรือไม่ หากพบว่า ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผิดพลาดจากท่ีคณะกรรมการเขียน
ไว้ให้ด าเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามเอกสาร  
  2) เมื่อตรวจสอบจากเอกสารแล้ว พบว่าคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนลงข้อมูล
ไว้ ไม่ถูกต้อง ให้รีบด าเนินติดต่อกับคณะกรรมการทันที เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดและให้
คณะกรรมการมาด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 
  3) เมื่อคณะกรรมการแก้ไขข้อมูลแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอน ด าเนินการ
แก้ไขข้อมูลในระบบริหารการศึกษา  
  4) ตรวจสอบข้อมูลท่ีแก้ไขอีกครั้ง  
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 ปัญหา   
ข้อมูลท่ีต้องด าเนินการตรวจสอบมีจ านวนมาก ท าให้บางครั้งการตรวจสอบข้อมูลได้ไม่ละเอียด 

เกิดตารางเรียนตารางสอนท่ีซ้ าซ้อนกัน 
 แนวทางแก้ไขปัญหา   

ผู้ปฏิบัติต้องเพิ่มความละเอียด และความรอบคอบให้การด าเนินการตรวจสอบข้อมูลท่ีบันทึกลง
ระบบบริหารการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มรอบการตรวจสอบให้มากกว่า 1 หรือ 2 รอบ โดยการตรวจสอบ
ข้อมูลทันทีท่ีบันทึกข้อมูลแต่ละหมู่เรียนเป็นตรวจสอบครั้งท่ีหนึ่ง แล้วจึงตรวจสอบรวมทั้งหมดครั้งอีกครั้งใน
ขั้นตอนนี้  
 ข้อเสนอแนะ  
 1.เนื่องจากมีข้อมูลท่ีต้องตรวจสอบมีจ านวนมาก ให้ผู้ปฏิบัติก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างละเอียด ถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น 
 2.น าเอาโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยในเป็นเครื่องมือในตรวจสอบข้อมูล ซึ่งจะมีความแม่นย าและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงาน 
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ขั้นตอนที่ 7  จัดท าประกาศตารางเรียนตารางสอนและค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน 

       7.1ประกาศตารางเรียนตารางสอน  
  การจัดท าประกาศตารางเรียนตารางสอน เป็นการประชาสัมพันธ์แจ้งให้อาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ ตารางการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
เรียน โดยประกาศตารางเรียนตารางสอนจะประกอบไปด้วย ตัวหนังสือประกาศท่ีจะระบุปฏิทินวิชาการท่ี
ก าหนดวันเวลาให้การด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน ต้ังแต่ พบ
อาจารย์ท่ีปรึกษา เปิดภาคเรียน ลงทะเบียนเรียน การจัดสอบ การส่งผลการเรียน   และแนบท้ายหนังสือ
ประกาศด้วยตารางเรียนตารางสอนของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา แต่ละช้ันเรียน ตารางรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
รายวิชาแกน โดยมีข้ันตอนและวิธีการดังนี้  
     
  7.1.1 รายงานตารางเรียนตารางจากระบบบริหารการศึกษา โดยขั้นตอนการรายงาน
ตารางเรียนตารางสอน สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนท่ี 6 (ข้อ 6.1-6.6)  เพื่อจัดท าเป็นเอกสารแนบท้าย
ประกาศตารางเรียนตารางสอน   
  7.1.2 ร่างและพิมพ์ประกาศตารางเรียนตารางสอน ระบุปฏิทินวิชาการ ก าหนดการใน
การด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน และจัดพิมพ์สารบัญ 
  7.1.3 เสนอประกาศตารางเรียนตารางสอนพร้อมเอกสารแนบให้ผู้บริหารลงนาม 
  7.1.4 จัดท าส าเนาเอกสารประกาศและเอกสารแนบท้าย  
  7.1.5 ส่งหนังสือประกาศตารางเรียนตารางสอนให้กับคณะ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  7.1.6 ติดประกาศตารางเรียนตารางสอนพร้อมเอกสารแนบท้ายท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์
บริเวณหน้าห้องกองบริการการศึกษา  
  7.1.7 จัดท าประกาศตารางเรียนตารางสอนเป็นไฟล์ Pdf เพื่อใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย , หน้าเพจเฟสบุค เป็นต้น โดยจัดส่งไฟล์ Pdf ให้
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงประกาศข่าวสารทางออนไลน์ ให้ช่วยด าเนินการให้ 
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ภาพที่ 7.1 ภาพแสดงตัวอย่างประกาศตารางเรียนตารางสอน 
 
 
 
 
 

                                  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

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

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

2. ตารางกิจกรรม 
วันที่ กิจกรรม 

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

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

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

กรณีลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ไม่ทันต้องยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน
ก าหนด(ล่าช้า) ได้ท่ีกองบริการการศึกษา 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

(ส าหรับนักศึกษาท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 2562) 
 

ให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ ายปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการหากประสบปัญหา   
ใด   ให้แจ้งต่อมหาวิทยาลัย  ทันที 

 
ประกาศ   ณ  วันท่ี         ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

 
 
 

  (                                              ) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ภาพที ่7.2 ภาพแสดงตัวอย่างข้อมูลตารางเรียนตารางสอนท่ีใช้เป็นเอกสารแนบ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา
ตารางสอน  ปกีารศึกษา 2561/2
1501 คณิตศาสตร์  รุ่น 2561 หมู่ 1  ปกติ ป.ตรี 

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

อ.นฤมล ตันติชาติ
211 1061401 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) คคศ 113 จ. 13:00 - 15:00 ผศ.ปยิะ มีอนนัต์ 1a 1047
10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 1048
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 1049

211 1121101 จ านวนและการด าเนนิการทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(2-2-5) 624 จ. 08:30 - 12:30 อ.สิอร หาสาสนศ์รี 2b 1050
211 4092301 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) ศว.105 ศ. 08:30 - 11:30 ผศ.ดร.ศุกรวรรณ แซ่อ้ึง 3a 1051
211 4092401... แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 31016 พฤ. 08:30 - 11:30 ผศ.จุฑามาศ  บรรณสาร 4a 1052

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

211 .4021103 เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 503 อ. 08:30 - 11:30 ผศ.ดร.เกตนณ์นภิา วันชัย 2a 1075
211 .4031102 ปฏบิตัิการชีววิทยาเบือ้งต้น 1(0-3-0) ศว.414 พฤ. 08:30 - 11:30 ผศ.ธนดิา ยงยืน 8a 1076
211 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 3(2-2-5) 723 จ. 13:00 - 17:00 อ.เนตรนภิา เจียมศักดิ์ 5b 1077

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

211 4021104. ปฏบิตัิการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 504 ศ. 13:00 - 16:00 ผศ.ดร.เกตนณ์นภิา วันชัย 8a 1082
อ.จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์

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

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

211 1001201. คอมพิวเตอร์ส าหรับครู 2(1-2-3) 31109 จ. 13:00 - 16:00 ผศ.ดร.บริบรูณ์  ชอบท าดี 1b 1107
211 1011107 คุณธรรม จริยธรรมและความเปน็ครู 3(3-0-6) คคศ 103 อ. 08:30 - 11:30 ดร.ชัยยศ  เดชสุระ 2b 1108
10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 1109
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 1110

211 1101502 ประวัติศาสตร์โลกตะวันออกส าหรับครูสังคมศึกษา 3(3-0-6) 712 พ. 08:30 - 11:30 อ.พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล 3b 1111
211 2524103. สังคมวิทยาและมานษุยวิทยาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 31021 พฤ. 08:30 - 11:30 อ.นรเศรษฐ์ เตชะ 5b 1112
211 2551101.. ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์	 3(3-0-6) 43111 จ. 08:30 - 11:30 รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ 5a 1113

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

211 1001102 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 3(2-2-5) 723 จ. 08:30 - 12:30 อ.ชนกิา จิตจักร 5b 1120
อ.นฤมล ตันติชาติ

211 1061401 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 3022 อ. 08:30 - 10:30 ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน 1a 1121
211 1071104. บคุลิกภาพและมนษุยสัมพันธ์ส าหรับครูปฐมวัย 3(3-0-6) 602 ศ. 08:30 - 11:30 ผศ.ภรภทัร นยิมชัย 3a 1122
211 1071510 การรณรงค์เพ่ือเด็ก 2(2-0-4) 602 อ. 10:30 - 12:30 ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษพ์านชิ 4b 1123
211 1071609 ศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 602 พฤ. 13:00 - 17:00 ผศ.บญุไท เจริญผล 2a 1124
10 1100000 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 1125
10 1100000. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 1126
10 1100000.. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 1127
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ภาพที่ 7.3 ภาพแสดงตัวอย่างการพิมพ์สารบัญ 
 
 

สาขาวิชา หน้า
1501 คณิตศาสตร์ 5 ปี 58/1 1
1502 วทิยาศาสตร์ 5 ปี 58/1 1
1503 สังคมศึกษา 5 ปี 58/1 1
1504 การศึกษาปฐมวยั 5 ปี 58/1 2
1505 คอมพวิเตอร์ศึกษา 5 ปี 58/1 2
1508 พลศึกษา 5 ปี 58/1 2
1510 การสอนภาษาไทย 5 ปี 58/1 2

1511 การสอนภาษาองักฤษ 5 ปี 58/1 3
1512 การประถมศึกษา 5 ปี 58/1 3
1513 การศึกษาพเิศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี 58/1 3
1501 คณิตศาสตร์ 5 ปี 59/1 4
1502 วทิยาศาสตร์ 5 ปี 59/1 4
1503 สังคมศึกษา 5 ปี 59/1 4
1504 การศึกษาปฐมวยั 5 ปี 59/1 5
1505 คอมพวิเตอร์ศึกษา 5 ปี 59/1 5
1508 พลศึกษา 5 ปี 59/1 5
1510 การสอนภาษาไทย 5 ปี 59/1 5
1511 การสอนภาษาองักฤษ 5 ปี 59/1 6
1512 การประถมศึกษา 5 ปี 59/1 6
1513 การศึกษาพเิศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี 59/1 6
1501 คณิตศาสตร์ 5 ปี 60/1 7

1502 วทิยาศาสตร์ 5 ปี 60/1 7
1503 สังคมศึกษา 5 ปี 60/1 7
1504 การศึกษาปฐมวยั 5 ปี 60/1 8
1505 คอมพวิเตอร์ศึกษา 5 ปี 60/1 8
1508 พลศึกษา 5 ปี 60/1 8
1510 การสอนภาษาไทย 5 ปี 60/1 9
1511 การสอนภาษาองักฤษ 5 ปี 60/1 9
1512 การประถมศึกษา 5 ปี 60/1 9

สารบัญ
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7.2 ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน 
 ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน เป็นเอกสารท่ีมหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นเพื่อมอบหมายภาระงาน

ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์
ผู้สอนจะมีรายช่ืออาจารย์ทุกท่านท่ีมีภาระงานตารางสอนในภาคเรียนนั้น ๆ และได้มีการระบุหน้าท่ีท่ี
อาจารย์ผู้สอนจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ ปฏิบัติการสอน วัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียน จัดท ารายงาน มคอ.3/มคอ.4  มคอ.5/มคอ.6 ส่งผลการเรียน และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณะ
และมหาวิทยาลับมอบหมาย โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

 
7.2.1 เลือกเมนูหลักท่ี “ตารางเรียน” แล้วเลือกท่ี “รายงาน” และเลือกท่ี “รายงาน

ภาระงานสอนอาจารย์” เพื่อรายงานรายช่ือผู้สอนจากระบบบริหารการศึกษา 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.4 ภาพแสดงหน้าจอการเข้าเมนูรายงานภาระงานสอนอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 

 1.เลือก “ตารางเรียน” 

 2.เลือก “รายงาน” 

 3. เลือก “รายงานภาระงานสอนอาจารย์ 
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 7.2.2 ระบุข้อมูล “ปีการศึกษา” “ประเภทนักศึกษา” “คณะ” แล้วคลิก “ส่งออก 
Excel” เพื่อรายงานรายช่ืออาจารย์ท่ีมีภาระงานสอนในแต่ละภาคเรียนจากระบบ  โดยรายงานรายช่ือ
อาจารย์ให้ครบทุกคณะ 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 7.5  ภาพแสดงหน้าจอการรายงานภาระงานสอนอาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.เลือกปีการศึกษา 
2.เลือกประเภทนักศึกษา 
3.เลือกคณะ 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอนไม่
ต้องพิมพ์ชื่อ เพื่อให้ระบบ
รายงานข้อมูลอาจารย์ทุก
ท่านในคณะ 

4.คลิก “ส่งออก Excel” 



๘๒ 

 

 
 

  

 
 

ภาพที่ 7.6 ภาพแสดงตัวอย่างไฟล์รายงานภาระงานสอนอาจารย์จากระบบบริหารการศึกษา  
 
       7.2.3 ร่างและพิมพ์ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน ตามรายช่ือท่ีผู้มีภาระงานสอนในภาค
เรียนนั้น ๆ โดยในค าส่ังจะพิมพ์แบ่งรายช่ือตามสังกัดคณะ พร้อมท้ังระบุหน้าท่ีของอาจารย์ผู้สอนท่ีต้อง
ปฏิบัติไว้ด้วย  
  7.2.4 เสนอผู้บริหารลงนามในค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน 

7.2.5 จัดท าชุดส าเนาค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน   
7.2.6 ส่งเอกสารค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอนไปยังคณะท้ัง 4 คณะ  
7.2.7 จัดท าไฟล์เอกสารเป็น Pdf เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
คณะครุศาสตร์ ปกีารศึกษา 2561/2

ล าดับ ช่ืออาจารย์ รวมเวลาที่สอน

1 ดร.สมกมล กาญจนพิบลูย์ 9.666666667
2 อ.วิจิตรตา โปะ๊ฮง 21
3 ดร.ศิริพล แสนบญุส่ง 17
4 อ.สิอร หาสาสนศ์รี 9
5 อ.ภทัรภร พิกุลขวัญ 8.9
6 อ.รักษมน ยอดม่ิง 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.ชนกิา จิตจักร 21.4
13 อ.สุพินดา เพชรา 15
14 อ.อัจฉราพรรณ กันสุยะ 8
15 อ.เนตรนภิา เจียมศักดิ์ 25
16 อ.นรเศรษฐ์ เตชะ 13
17 ผศ.หนึ่งฤทยั ชวนะลิขกิร 16.4
18 อ.พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล 13.66666667
19 อ.กรกนก ฮัปเปลิ 13
20 อ.ศิริรัตน ์ชาวนา 12
21 อ.จุฑามาส นลิคง 1.333333333
22 ผศ.ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย 18.16666667
23 ผศ.บญุไท เจริญผล 8
24 ผศ.ภทัราวรรณ จันทร์เนตร์ 7.666666667
25 ผศ.ดร.บริบรูณ์  ชอบท าดี 12.5
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ท่ี        /256...       

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕61 
-------------------------------- 

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การจัดอาจารย์ผู้สอนและก าหนดภาระงานการสอนเป็นไปอย่าง               
มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับการมอบหมายภาระงานสอนส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ  ภาคเรียนท่ี 2          
ปีการศึกษา   ๒๕61 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
๒๕61 ดังนี้ 
 ๑. คณะครุศาสตร์ 
  1.1 ช่ือ................. นามสกุล............. 1.2 ช่ือ................. นามสกุล............. 
  1.4 ช่ือ................. นามสกุล............. 1.5 ช่ือ................. นามสกุล............. 
  1.6 ช่ือ................. นามสกุล............. 1.7 ช่ือ................. นามสกุล............. 
  1.8 ช่ือ................. นามสกุล............. 1.9 ช่ือ................. นามสกุล............. 
  1.10 ช่ือ................. นามสกุล............. 1.11 ช่ือ................. นามสกุล............. 
  1.12 ช่ือ................. นามสกุล............. 1.13 ช่ือ................. นามสกุล............. 
  1.14 ช่ือ................. นามสกุล............. 1.15 ช่ือ................. นามสกุล............. 
  1.16 ช่ือ................. นามสกุล............. 1.17 ช่ือ................. นามสกุล............. 
  1.18 ช่ือ................. นามสกุล............. 1.19 ช่ือ................. นามสกุล............. 
  1.20 ช่ือ................. นามสกุล............. 1.21 ช่ือ................. นามสกุล............. 
  1.22 ช่ือ................. นามสกุล............. 1.23 ช่ือ................. นามสกุล............. 
  1.24 ช่ือ................. นามสกุล............. 1.25 ช่ือ................. นามสกุล............. 
  1.26 ช่ือ................. นามสกุล............. 1.27 ช่ือ................. นามสกุล............. 
  1.28 ช่ือ................. นามสกุล............. 1.29 ช่ือ................. นามสกุล............. 
  1.30 ช่ือ................. นามสกุล............. 1.31 ช่ือ................. นามสกุล............. 

1.32 ช่ือ................. นามสกุล............. 1.33 ช่ือ................. นามสกุล............. 
  

/๑. คณะครุศาสตร์… 
 

ภาพที่ 7.7 ภาพแสดงตัวอย่างค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน 
 
 



๘๔ 

 

 
 

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

4.32 ช่ือ................. นามสกุล............. 4.33 ช่ือ................. นามสกุล.............  
4.24 ช่ือ................. นามสกุล............. 4.25 ช่ือ................. นามสกุล............. 

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

4.32 ช่ือ................. นามสกุล............. 4.33 ช่ือ................. นามสกุล............. 
  

 หน้าที่ ๑. ปฏิบัติการสอน วัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชา 
  ๒. จัดท ารายงาน มคอ.3/มคอ.4 (รายละเอียดของแต่ละรายวิชา) ก่อนเปิดภาคเรียนและจัด 
      ท ารายงาน มคอ.5/มคอ.6 (รายงานผลการด าเนินงานแต่ละรายวิชา) ภายใน ๓๐ วัน  
      หลังส้ินสุดภาคการศึกษา 
  ๓. ส่งผลการเรียนตามเวลาท่ีก าหนด 
  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะและมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลดีแก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัยฯ  หากมีปัญหาขัดข้องท่ี 
          ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้รายงานผ่านคณบดีและมหาวิทยาลัยฯ  ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
 ต่อไป 
 
 

ส่ัง ณ วันท่ี             มกราคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

 
 

(                                               ) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 

ภาพที่ 7.8 ภาพแสดงตัวอย่างค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน(ต่อ) 
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ปัญหา   
อาจารย์ผู้สอนมีการเปล่ียนแปลงช่ือ-นามสกุล , ต าแหน่งทางวิชาการ ท าให้ข้อมูลช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ตรงกับในค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน 
 แนวทางแก้ไขปัญหา   
 ประสานงานตรวจสอบการเปล่ียนแปลงช่ือ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการกับงานทรัพยากรบุคคล 
และจัดท าค าส่ังแก้ไขเปล่ียนแปลงให้กับอาจารย์ผู้สอน 
 ข้อเสนอแนะ   
 1.ผู้ปฏิบัติต้องตรวจสอบการข้อมูลรายช่ือผู้สอนกับต าแหน่งทางวิชาก่อนจัดพิมพ์ค าส่ังทุกครั้ง โดย
การประสานงานขอข้อมูลจากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย  
 2.จัดท าฐานข้อมูลรายช่ืออาจารย์ผู้สอน และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

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

หน่วยงาน : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 


