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ค ำน ำ 

คู่มือปฏิบัติงำนกำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอน จัดท ำขึ้นเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมีประสิทธิภำพและ
เกิดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ให้มีขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติเป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน เพ่ือสร้ำงมำตรฐำน และลดข้อผิดพลำดในกำรด ำเนินงำน อีกท้ังใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ
ส ำหรับบุคลำกรที่เข้ำมำท ำงำนใหม่ได้น ำควำมรู้และแนวคิดจำกระบบงำน ไปประยุกตใใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง
เพ่ือให้เกิดประโยชนใสูงสุดกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรคใให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผลและ
เกิดประสิทธิภำพ  

 ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ  ท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำนและบุคลำกรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรคใจะ
ได้รับประโยชนใและควำมรู้จำกคู่มือกำรใช้งำนระบบกำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอนฉบับนี้อย่ำงสูงสุด 
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บทที่ ๑ 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญ 

 คู่มือการปฏิบัติงาน หมำยถึง เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำนใดงำนหนึ่ง ที่ก ำหนดภำระหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง (Job Description) มีค ำอธิบำยงำนที่ปฏิบัติ ประวัติควำม
เป็นมำ มีแผนกลยุทธกำรปฏิบัติ ก ำหนดตัวชี้วัด กำรประเมินผล ซึ่งในแต่ละบท/เรื่อง/หัวข้อ ต้องมีควำมคิด
หลัก วัตถุประสงคใ และเนื้อหำสำระที่มีควำมสมบูรณใ มีรำยละเอียดครอบคลุมเนื้ อหำในแต่ละเรื่อง มีกฎ 
ระเบียบ พระรำชบัญญัติ หนังสือเวียน มติต่ำง ๆ เอกสำร ที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑใและวิชำกำร เทคนิคหรือ
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไขข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ต้องใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำน
มำแล้ว และต้องจัดท ำเป็นรูปเล่ม 

 ควำมส ำคัญของคู่มือกำรปฏิบัติงำน นอกจำกจะเป็นผลงำนที่แสดงควำมเป็นผู้ช ำนำญกำร ผู้เชี่ยวชำญ 
และผู้เชี่ยวชำญพิเศษแล้ว ยังแสดงให้เห็นประจักษใว่ำเป็นผู้สั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ (Expertise) ที่
ขวนขวำยสนใจใฝ่รู้เพ่ือสังคม พัฒนำศักยภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรปฏิบัติรำชกำร ด้วย
กำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนำปรับปรุง ประยุกตใใช้ควำมรู้เชิง
วิชำกำร และเทคโนโลยีต่ำง ๆ เข้ำกับกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

การจัดการเรียนการสอน ของมหำวิทยำลัยของเรำก้ำวหน้ำขึ้นไปมำก  จำกอดีตที่เข้ำมำท ำงำนใหม่ๆ 
สมัยที่อำจำรยใและบุคลำกรมีไม่มำกนัก ทรัพยำกรด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรเรียนกำรสอน ก็มี
อยู่อย่ำงจ ำกัด อำคำรเรียน ห้องเรียน มีไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้สอย  บีบให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
เรียนกำรสอนของอำจำรยใผู้สอนเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก จำกท่ีเคยมีนักศึกษำเพียงไม่ก่ีร้อยคน ปัจจุบันเรำ
มีนักศึกษำหลำยหมื่นคน ชี้ให้เห็นว่ำ กำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนวิชำกำรเป็นสิ่งส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  จำก
อดีต กำรจัดกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน ใช้วิธี "เอ้ืออ ำนวยตำมควำมสะดวกของอำจำรยใและนักศึกษำ"  ใน
ปัจจุบันได้พัฒนำระบบงำนขึ้น กำรปฏิบัติงำนจึงจ ำเป็นต้องยึดนโยบำยและหลักกำรบริหำรจัดกำรของ
มหำวิทยำลัยเป็นหลัก  ท ำให้รู้ว่ำจำกกำรที่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีกำรด ำเนินงำนและกระบวนกำรบริหำรจัดกำร  
ไม่ยุ่งยำกเท่ำกับ กำรต้องปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงควำมคิดและกำรปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง  อำจำรยใหรือ
บุคลำกรหลำยๆ ท่ำนยอมรับได้ในเวลำอันรวดเร็ว หลำยท่ำนต้องใช้เวลำเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในวิถีของกำร
เปลี่ยนแปลง  และอีกหลำยท่ำนที่ยังต้องอำศัยเวลำต่อไปเพ่ือควำมเข้ำใจมำกกว่ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

 ระบบของกำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอน ก็เช่นเดียวกัน ได้เติบโตขึ้นพร้อมกับควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย จำกอดีตที่ใช้ manual  ประยุกตใมำเป็น software เป็นโปรแกรมท่ีท ำงำนใน
ลักษณะช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรง่ำยข้ึนกว่ำเดิมมำก ควำมผิดพลำดอันเกิดจำกกำรหลงลืมบันทึกหรือลบทิ้ง
ของข้อมูลมีน้อยลง ในขณะที่ต้องสวนกระแสหรือทวนควำมคิดเดิมๆ ของบุคลำกรรุ่นบุกเบิกมำกข้ึน จำกที่
สำมำรถเลือกวันเวลำสอนหรือปฏิบัติงำนได้ กลับกลำยเป็นต้องปฏิบัติกำรสอนตำมที่มหำวิทยำลัยจัดให้ ซ่ึง
บำงครั้งไม่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้สอนมำกนัก แต่ด้วยควำมที่มหำวิทยำลัยเติบโตอย่ำงรวดเร็ว นักศึกษำมี
มำกขึ้นทวีคูณ กำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรต้องอยู่บนพื้นฐำนของควำมเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เรียน
เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ที่ดีที่สุด  ระบบจึงช่วยให้ผู้สอนต้องยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงของวิถีประชำคมไปโดย



 

ปริยำย ด้วยเหตุนี้โปรแกรมจึงช่วยให้เรำท ำงำนง่ำยขึ้น ในขณะที่โปรแกรมก็ช่วยให้เรำต้องคิดค้นวิธีกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรบุคคลของเรำด้วยเช่นกัน 

ด้วยกำรขับเคลื่อนที่ไม่อยู่นิ่งในวงกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย พร้อมๆ กับกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
งำนวิชำกำรที่สอดคล้องกัน ปัจจุบันงำนบริกำรวิชำกำรทั้งระบบ ตั้งแต่กำรรับเข้ำศึกษำจนกระทั่งส ำเร็จ
กำรศึกษำ ถูกบริหำรจัดกำรด้วย ICT   ไม่เว้นแม้กระทั่งกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอนของ
มหำวิทยำลัย  กำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอนผ่ำนเครือข่ำยอินเทอรใเน็ต ช่วยให้พวกเรำทั้งมหำวิทยำลัยบริหำร
จัดกำรงำนด้ำนกำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอนของตนเองได้รวดเร็วและผิดพลำดน้อยลง  หลังจำกที่เรำน ำ
ระบบฯ ผ่ำนเครือข่ำยเข้ำมำใช้  ส่งผลให้ส่วนกลำงกับคณะ สำมำรถคุยเรื่องเดียวกันให้เข้ำใจตรงกันได้ง่ำยขึ้น 
หลำยคนอำจปฏิเสธ ICT ในระยะเริ่มต้น  แต่สุดท้ำยก็ยอมรับ ICT ที่เข้ำมำบริหำรจัดกำรให้วิถีกำรท ำงำนของ
ตนเองง่ำยขึ้น  "กำรเปลี่ยนแปลงที่ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองที่ดี ย่อมก่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่ำ  แต่ที่ดียิ่งไปกว่ำ
นั้น ก็คือ กระบวนกำรคิดแบบดั้งเดิม ได้วิวัฒนำกำรไปสู่สิ่งที่ชี้ให้เห็นเป็นรูปธรรม และก ำลังด ำเนินไปสู่อนำคต
ด้วยมุมมองที่คล้ำยคลึงในทิศทำงเดียวกัน มีคุณค่ำต่อกำรพัฒนำกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย
หลำยเท่ำนัก"                

 การจัดตารางเรียน/ตารางสอน คือ กำรจัดสรรทรัพยำกรต่ำงๆ ภำยใต้ข้อบังคับลงในช่วงเวลำที่มีอยู่ 
โดยตำรำงที่ได้นั้นจะต้องตอบสนองหรือใกล้เคียงกับวัตถุประสงคใที่ต้องกำร  ส ำหรับแนวทำงที่ใช้ในกำรจัด
ตำรำงสอนคือ น ำข้อมูลที่ใช้ในกำรจัดตำรำงสอน ได้แก่ แผนกำรเรียน  ข้อมูลวิชำ ข้อมูลอำจำรยใ และข้อมูล
ของผู้เรียน ข้อมูลห้องเรียนจัดลงในช่วงเวลำที่ว่ำงของแต่ละห้องใน 1 สัปดำหใ โดยที่ข้อมูลนั้นต้องไม่ถูกจัดซ้ ำ
ในช่วงเวลำเดียวกันของวัน ตำรำงสอนนั้นจึงจะสำมำรถน ำไปใช้ได้ 

กำรจัดตำรำงสอน นับเป็นปัญหำวิจัยที่ส ำคัญทั้งในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและด้ำนกำรศึกษำ 
เพรำะกำรจัดตำรำงสอนเป็นสิ่งจ ำเป็นกับทุกสถำนศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็นสถำนศึกษำในระดับใดก็ตำม ต้องท ำกำร
จัดตำรำงสอนอยู่เป็นประจ ำทุกๆภำคกำรศึกษำหำกสถำนศึกษำมีขนำดใหญ่ ปัญหำในกำรจัดตำรำงสอนก็จะมี
ควำมซับซ้อนมำกขึ้นตำมไปด้วย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็มีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละสถำนศึกษำ  เช่น จ ำนวน
อำจำรยใ, จ ำนวนนักศึกษำ, จ ำนวนวิชำ, จ ำนวนห้องเรียน เป็นต้น และยังต้องค ำนึงถึงข้อบังคับต่ำงๆ ของแต่
ละสถำนศึกษำด้วย เช่น จ ำนวนนักศึกษำที่รับได้ของห้องเรียน ประเภทห้องเรียน จ ำนวนคำบเรียนในแต่ละวัน 
เป็นต้น อีกทั้งปัจจัยและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตำรำงสอนในแต่ละภำคเรียนมักจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นกำรจัดตำรำงสอนให้เหมำะสมกับแต่ละสถำนศึกษำนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ำยและต้องใช้
เวลำนำน ซึ่งบำงครั้งเมื่อจัดเสร็จแล้วอำจต้องจัดซ้ ำอีก หำกมีกำรปรับเปลี่ยนปัจจัยต่ำงๆ หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ท ำให้ต้องอำศัยบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญหรือมีประสบกำรณใเป็นอย่ำงมำก  จึงจะสำมำรถจัด
ตำรำงสอนได้รวดเร็วและเหมำะสม 
  



 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 

ในกำรจัดท ำเอกสำรคู่มือปฏิบัติงำนฉบับนี้ขึ้นมำเพ่ือให้มั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑใ วิธีกำร ที่ก ำหนดไว้ อย่ำงสม่ ำเสมอ และมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับนโยบำย และ
วัตถุประสงคใของหน่วยงำน ของผู้ปฏิบัติงำน ของผู้ร่วมงำนที่ท ำงำนแทนกัน หรือเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนไว้ใช้
อ้ำงอิงมิให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน  หรือเพ่ือเป็นคู่มือในกำรก ำกับตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 

๑.๓ ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 

1. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในปัจจุบันเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
2. ผู้ปฏิบัติงำนทรำบและเข้ำใจว่ำควรท ำอะไรก่อนและหลัง 
3. ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำควรปฏิบัติอย่ำงไร เมื่อใดกับใคร 
4. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศนใ ภำรกิจ และเป้ำหมำยขององคใกร  
5. เพ่ือให้ผู้บริหำรติดตำมงำนได้ทุกขั้นตอน 
6. เป็นเครื่องมือในกำรฝึกอบรม 
7. ใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรท ำงำน 
8. ใช้เป็นสื่อในกำรประสำนงำน 
9. ได้งำนที่มีคุณภำพตำมก ำหนด 
10. ผู้ปฏิบัติงำนไม่เกิดควำมสับสน 
11. แต่ละหน่วยงำนรู้งำนซึ่งกันและกัน 
12. บุคลำกร หรือเจ้ำหน้ำที่สำมำรถท ำงำนแทนกันได้ 
13. สำมำรถเริ่มปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว เมื่อมีกำรโยกย้ำยต ำแหน่งงำน 
14. ลดขั้นตอนกำรท ำงำนที่ซับซ้อน 
15. ลดข้อผิดพลำดจำกกำรท ำงำนที่ไม่เป็นระบบ 
16. ช่วยเสริมสร้ำงควำมมั่นใจในกำรท ำงำน 
17. ช่วยให้เกิดควำมสม่ ำเสมอในกำรปฏิบัติงำน 
18. ช่วยลดควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นในกำรท ำงำน 
19. ช่วยลดกำรตอบค ำถำม 
20. ช่วยลดเวลำสอนงำน 
21. ช่วยให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพ 
22. ช่วยในกำรออกแบบระบบงำนใหม่และปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพ 
23. ผู้ปฏิบัติงำนทรำบรำยละเอียด และท ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
24. ทรำบถึงต ำแหน่งงำนที่รับผิดชอบ 
25. ทรำบถึงเทคนิคในกำรท ำงำน 
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๑.๔ ขอบเขตของคู่มือ 
กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอนมีขอบเขตในกำรจัดท ำคือครอบคลุม

ขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนในทุกกระบวนกำรและทุกข้อก ำหนดที่ตั้งไว้  และเป็นกำรสร้ำงกระบวนกำรที่
สร้ำงคุณค่ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และสอดคล้องกับนโยบำยมหำวิทยำลัยได้มีกำรก ำหนดระเบียบ
ปฏิบัติงำน และวิธีปฏิบัติงำนเพ่ือน ำมำควบคุมกิจกรรมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรคใ ปรัชญำ วิสัยทัศนใ 
พันธกิจเพ่ือที่จะท ำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

กำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนกำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอนได้ก ำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงำนในกำร
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน  โดยรวมให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
โดยก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีกำรวำงแผนควบคุมกำรปฏิบัติงำนเพื่อรำยละเอียด ก ำหนดเวลำ และ
ผู้รับผิดชอบ กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนโดยมีกำรสื่อสำรและฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบรำยละเอียด 
ก่อนปฏิบัติงำน  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือแจ้งปัญหำกำรด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมคู่มือ
ปฏิบัติงำน กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกกำรเกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้มีกำรทบทวน
และปรับปรุงแก้ไข 
 
๑.๔ ค าจ ากัดความเบื้องต้น 

มหาวิทยาลัย  หมำยควำมว่ำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรคใ 
สภามหาวิทยาลัย  หมำยควำมว่ำ  สภำมหำวิทยำลัยรำชภฎันครสวรรคใ 
อธิการบดี  หมำยควำมว่ำ   อธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรคใ 
คณบดี หมำยควำมว่ำ   คณบดีตำมส่วนรำชกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรคใทั้งท่ีเป็นไปตำม 

กฎกระทรวงศึกษำธิกำรและตำมมติสภำมหำวิทยำลัยที่นักศึกษำสังกัดอยู่ 
 คณะ หมำยควำมว่ำ   คณะตำมกำรแบ่งส่วนรำชกำรและโครงกำรจัดตั้งคณะในสถำบันรำชภัฎ
นครสวรรคใ 

 
อาจารย ์ หมำยควำมว่ำ  ผู้สอนหรือผู้บรรยำยประจ ำรำยวิชำต่ำงๆ ตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัย 

รำชภัฎนครสวรรคใรวมถึงอำจำรยใพิเศษและอำจำรยใที่ปรึกษำกิจกรรมนักศึกษำ 
 อาจารย์ท่ีปรึกษา หมำยควำมว่ำ บุคคลที่สถำบันแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำ ดูแล สนับสนุน
ทำงด้ำนวิชำกำร วิธีกำรเรียน ควบคุมโปรแกรมกำรเรียนและให้มีส่วนในกำรประเมินผลควำมก้ำวหน้ำในกำร
เรียน 
 นักศึกษา หมำยควำมว่ำ ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรคใเรียบร้อยแล้ว 
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ 

(๑) นักศึกษำภำคปกติ ได้แก่ นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในวัน เวลำท ำกำรปกติตำมประกำศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรคใ 

(๒) นักศึกษำภำคพิเศษ ได้แก่ นักศึกษำที่เข้ำศึกษำตำมโครงกำรอื่นใดท่ีไม่ใช่นักศึกษำ 
ภำคปกติ 
 ศูนย์ให้การศึกษา  หมำยถึง สถำนที่ภำยนอกสถำบันที่จัดขึ้นส ำหรับให้กำรศึกษำแก่บุคลำกร
ประจ ำกำร ที่มีภูมิล ำเนำอยู่ห่ำงไกลจำกสถำบัน 

ตารางเรียน   หมำยควำมว่ำ  ตำรำงที่บรรจุรำยวิชำของกำรเรียนว่ำ เรียนวันใด  เวลำใด  เรียนวิชำ
ใด 



 

ตารางสอน  หมำยควำมว่ำ   ตำรำงที่บรรจุรำยกำรสอนว่ำ สอนวันใด เวลำใด วิชำใด  อำจำรยใทุกคน
ต้องเข้ำสอนตำมตำรำงสอนมหำวิทยำลัยก ำหนด 

ปีการศึกษา  หมำยถึง  ระยะเวลำตั้งแต่ ๑ มิถุนำยน จนถึง ๓๑ พฤษภำคม ของปีถัดไป 
ตารางสอน ที่มหำวิทยำลัยออกประกำศแล้ว ถือเป็นเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำรน ำไปใช้ ส ำหรับ

อำจำรยใและบุคลำกรที่เก่ียวข้องใช้เป็นหลักฐำนแสดงภำระงำนใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยค่ำสอนพิเศษ ค่ำตรวจ
กระดำษค ำตอบ และ อื่นๆ   ดังนั้น กำรเปลี่ยนแปลงตำมใจชอบจึง "ท ำไม่ได้" ต้องขออนุมัติตำมล ำดับขั้น โดย 
ค ำนึงถึงประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ของนักศึกษำเป็นหลัก  นักศึกษำควรทรำบเรื่องนี้ และรักษำสิทธิของตนเอง 
คือ เรียนตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงสอน 
 รายวิชา  หมำยถึง  รำยวิชำที่อยู่ในแผนกำรศึกษำปกติของหลักสูตรต่ำงๆ 

เวลาเรียน หมำยถึง วันจันทรใ-ศุกรใ หรือวันเสำรใ-อำทิตยใ ตั้งแต่ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๑๐ คำบละ  
๕๐ นำท ี

กลุ่มเรียน  หมำยถึงจ ำนวนรำยวิชำที่เปิดในแต่ละภำคกำรศึกษำของนักศึกษำ 
ห้องเรียน  หมำยถึง  บริเวณที่จัดกำรเรียนกำรสอนไม่จ ำกัดว่ำต้องอยู่ในห้องเรียน 
 

  



 

บทที่ ๒ 

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๒.๑ โครงสร้างของหน่วยงาน 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
  นำงสำวขนิษฐำ พวงมณีนำค  ศษ.ม. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัย 
 นำงสำววรำงคณำ เขียว แก้ว ศศ.บ. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัย 
  นำงสำวสุทธิลักษณใ ศรีสวัสดิ์  บธ.ม. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัย 
  นำงสำวณฤนรรณ เอ่ียมมี  บธ.บ. นักวิชำกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
 นำงสำวอรอุมำ ยองค ำกำด บธ.ม. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัย 
 

 

 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
  นำงศิรำณี  จตุรทิศ ศศ.บ. นักวิชำกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
  นำยนิโครธ  ช่ำงชัย ศษ.บ. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัย 
  นำงสำวธิติยำ  หงษใเวียงจันทรใ วท.บ. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัย 
  นำงสำวอภิญญำศิริ  กวำงแก้ว วท.บ. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัย 
  นำงสำวสิริพร อรำมรุณ วท.บ. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัย 
  นำยวิศรุต พัฒนพงษใ  วศ.บ. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัย 
  นำยเสรี ขุนจ ำนงคใ  วท.บ. นักวิชำกำรคอมพิวเตอรใ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
 

 

 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
 
  นำงกัญญใชพร  จันติวงคใ ค.บ. พนักงำนพิมพใดีด 3 ลูกจ้ำงประจ ำ 
  นำงสำววริศนันทใ  ทัดนุ่ม วท.บ. นักวิชำกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
  นำยธรรมนูญ จูฑำ วท.บ. นักวิชำกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
  นำงสำวกัญจนพร  จันทรใด ำ วท.บ. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัย 
  นำยนิรันดรใ มุจรินทรใ นศ.ม. พนักงำนห้องปฏิบัติกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 
  นำยพัทธใชยันภใ ธนวัตพลิน ค.ม. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัย 



 

 
 

โครงสร้างอัตราก าลังของบุคลากรภายในกลุ่มงาน 

 

 

 



 

๒.๒ ภาระหน้าที่หลักของหน่วยงานโดยรวม 
กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
   - งำนบริหำรงำนทั่วไป 

  - งำนสำรบรรณ 
    - งำนพัสดุกำรเงิน 
   - งำนบุคลำกร 
   - งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
    - งำนประกันคุณภำพ  
   - งำนแผนงำนและงบประมำณ 

- งำนเลขำนุกำร สภำวิชำกำรและ อนุกรรมกำรวิชำกำร 
 
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
   - งำนรับนักศึกษำ 
   - งำนทะเบียนนักศึกษำ 

  - งำนลงทะเบียนและประมวลผลกำรเรียน 
  - งำนเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 

   - งำนตรวจสอบคุณวุฒิ 
   - งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 
   - งำนข้อมูลสำรสนเทศนักศึกษำ 
    - งำนคู่มือนักศึกษำ 
 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
    - งำนจัดตำรำงเรียนและตำรำงสอบ       
    - งำนประสำนงำนพัฒนำหลักสูตร 
    - งำนวำงแผนกำรเรียนกำรสอน 
    - งำนพัฒนำคุณภำพหลักสูตรและกำรสอน 
   - งำนประเมินกำรจัดกำรศึกษำ 
     - งำนสนับสนุนกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร 
    - งำนบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรเรียนนอกแผน 
    - งำนเอกสำรหลักสูตรและคู่มืออำจำรยใ 
 - งำนพัฒนำบุคลำกำร จัดอบรมและโครงกำรศึกษำดูงำน 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย       
   - งำนบริหำรทั่วไป 
   - งำนวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ 
   - งำนบริกำรกำรศึกษำ 
   - งำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 
หมายเหตุ ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัยเป็นหน่วยงำนอิสระ มีฐำนะเทียบเท่ำกลุ่มงำนในส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน จัดตั้งตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 



 

ภาระหน้าที่งานของตนเอง 
(๑) ประสำนคณะและคณำจำรยใในสำขำวิชำต่ำงๆ  เพ่ือจัดท ำแผนกำรเรียนแต่ละสำขำวิชำที่มหำวิทยำลัย

อนุมัติให้เปิดสอนในภำคกำรศึกษำนั้นๆ 
(๒) ส ำรวจ ตรวจสอบควำมถูกต้องของโครงสร้ำงแผนกำรเรียนตลอดหลักสูตรเพื่อให้ถูกต้องตำม

มำตรฐำนหลักสูตร 
(๓) จัดพิมพใรำยวิชำเฉพำะภำคเรียนเพื่อให้คณะจัดชื่ออำจำรยใผู้สอน 
(๔) จัดกลุ่มเรียน ห้องเรียน ตำรำงเรียนและตำรำงสอนของคณำจำรยใและนักศึกษำภำคกศ.บป. 
(๕) จัดห้องส ำหรับพบอำจำรยใที่ปรึกษำเพ่ือจองวิชำเรียนแต่ละภำคเรียน  
(๖) ควบคุมดูแลเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนเรียนนอกแผนกำรเรียน 
(๗) ด ำเนินกำรตรวจสอบขั้นตอนเกี่ยวกับ กำรขอเพ่ิมรำยวิชำ ขอเปลี่ยนแปลงตำรำงเรียน/รำยวิชำของ 

นักศึกษำและคณำจำรยใ 
(๘) ด ำเนินกำรจัดตำรำงสอนและประสำนงำนจัดตำรำงสอบของทุกภำคเรียนให้ด ำเนินไปด้วย  

ควำมเรียบร้อย 
      (๙ ) ด ำเนินกำรจัดตำรำงสอบและผู้ก ำกับกำรสอบของนักศึกษำและคณำจำรยใปลำยภำคเรียน และแจ้ง
ผลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 
      (๑๐) จัดบอรใดประชำสัมพันธใเรื่องตำรำงสอนและตำรำงสอบ 
      (๑๑) ประสำนงำนทั่วไปเกี่ยวกับงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน ตลอดจนกำรแก้ไขตำรำงสอน กำรเปิด 
หรือปิดรำยวิชำเพ่ิมเติมในแต่ละภำคกำรศึกษำ 
     (๑๒)ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ  ตอบ ชี้แจงกับนักศึกษำ อำจำรยใ และบุคคลทั่วไป และแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับ
งำนในหน้ำที่ 
     (๑๓) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย เช่นงำนรับปริญญำ และงำนรับสมัครนักศึกษำ ด ำเนินกำร
สอบทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
  



 

งำนที่รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 
๑.จัดท ำแผนกำรเรียน ๑.๑ จัดเตรียมเอกสำร คณะ/สำขำวิชำ/หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง ๑.๒ จัดท ำแผนกำรเรียน 
๑.๓ ตรวจสอบแผนกำรเรียน 
๑.๔ คียใแผนกำรเรียน 
๑.๕ จัดท ำรูปเล่ม 

๒.ตรวจสอบและแก้ไข
แผนกำรเรียนให้เป็น
ปัจจุบันตำมโครงสร้ำง
ของหลักสูตร 

๒.๑ เมื่อสำขำวิชำท ำบันทึกแก้ไขแผนกำร
เรียนมำยังส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน ด ำเนินกำรตรวจสอบรำยวิชำที่ขอ
แก้ไขว่ำเป็นไปตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร
หรือไม่ หำกรำยวิชำไม่ครบตำมโครงสร้ำงของ
หลักสูตร ส่งกลับไปยังสำขำวิชำนั้นให้
พิจำรณำใหม่ 

คณะ/สำขำวิชำ/หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

 ๒.๒ เมื่อตรวจสอบรำยวิชำครบตำมโครงสร้ำง
ของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด ำเนินกำรบันทึก
ข้อมูลที่ขอแก้ไขในระบบฐำนข้อมูล 
๒.๓ พิมพใแผนกำรเรียนออกมำตรวจสอบ
แก้ไขให้ถูกต้องตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร                              

 

๓.จัดตำรำงเรียน/
ตำรำงสอน 

๓.๑ พิมพใแผนกำรเรียนเฉพำะภำคเรียนที่จะ
ด ำเนินกำรจัดตำรำงเรียน/ตำรำงสอน 

ฝ่ำยจัดตำรำงเรียน/ตำรำงสอน 

 ๓.๒ ตรวจสอบรำยวิชำและจ ำนวนหน่วยกิตให้
ถูกต้อง และส่งรำยกำร 
จัดสอนไปยังคณะเพ่ือระบุชื่อผู้สอน 

 

 ๓.๓ จัดเตรียมเอกสำรแบบฟอรใมห้องเรียน 
พร้อมทั้งส ำรวจสภำพห้องเรียนให้เหมำะสม
กับจ ำนวนผู้เรียนและกลุ่มเรียน 

 

 ๓.๔ เมื่อคณะฯส่งรำยกำรจัดสอนพร้อมระบุ
ชื่อผู้สอนกลับมำยังส ำนักฯตรวจสอบควำม
ถูกต้องแล้วบันทึกชื่อผู้สอนเข้ำในระบบ
โปรแกรมกำรจัดตำรำงเรียน/ตำรำงสอนตำม
รำยวิชำนั้นๆ 

ฝ่ำยจัดตำรำงเรียน/ตำรำงสอน 

 ๓.๕ ด ำเนินกำรจัดตำรำงเรียน/ตำรำงสอน
ตำมข้ันตอนต่อไป 

 

 

  



 

ระยะเวลาการด าเนินการ การจัดตารางเรียน/ตารางสอน 
ขั้นตอน/กิจกรรม วิธีการ วัน/เวลา หลักฐานอ้างอิง 

 
๑. กำรจัดตำรำงเรียน-
ตำรำงสอนของนักศึกษำ
และอำจำรยใ ภำค 
กศ.บป.และบัณฑิต
วิทยำลัย 

จัดท าตารางเรียน- ตารางสอน 
๑) น ำแผนกำรเรียนมำบันทึกลง
ฐำนข้อมูล 

เทอม ๒/๒๕๕๕ 
๒๕ ก.ค. ๒๕๕๕ 

- แผนกำรเรียนของ
นักศึกษำ 
- บันทึกข้อควำมส่งรำยกำร
จัดสอน  
- แบบบันทึกรำยกำรจัดสอน 
- ตำรำงเรียน–ตำรำงส่วนตัว
อำจำรยใ 

 
 
 

๒) ส่งรำยวิชำไปยังคณะเพ่ือให้
คณะส่งรำยวิชำไปยังสำขำวิชำเพ่ือ
จัดผู้สอนส่งทันตำมก ำหนดเวลำ 

๗ ส.ค. ๒๕๕๕ - แบบบันทึกข้อควำมส่ง 
   รำยกำรจัดสอน 

 ๓) จัดกลุ่มเรียนและชื่อผู้สอนใส่ใน
รำยวิชำที่เปิดสอนในฐำนข้อมูลที่
เตรียมไว้ 

๑๔ ส.ค. ๒๕๕๕ - มีกลุ่มเรียน-มีชื่อผู้สอน 

 
 

๔) จัดตำรำงเรียน- ตำรำงสอนให้
เสร็จสมบูรณใตำมเวลำที่ก ำหนด 

๒๐ ก.ย. ๒๕๕๕ - มีตำรำงเรียน- 
ตำรำงสอน 

 
 

๕)จัดท ำต้นฉบับตำรำงเรียน–
ตำรำงสอนอำจำรยใ  นักศึกษำ
ภำคกศ.บป.-และบัณฑิตวิทยำลัย 

๒๒ ก.ย. ๒๕๕๕ 
เปิดภำคเรียน 
๖ ต.ค. ๒๕๕๕ 

- มีรูปเล่มตำรำงเรียน 
   ตำรำงสอน 
 

 
 

๖) ประกำศให้นักศึกษำจอง
รำยวิชำเรียนทำงอินเตอรใเน็ต 

๒๑-๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕ - มีข้อมูลรำยวิชำให้เลือก
ในอินเตอรใเน็ท 

๒. รับค ำร้องขอเรียนนอก
แผนกำรเรียนนักศึกษำ
ภำคปกติ–ภำคกศ.บป.  

รับค าร้องขอเรียนนอกแผนการ
เรียน 
๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรเขียน
ค ำร้องแก่นักศึกษำ 

  
- 

 ๒) ตรวจค ำร้องของนักศึกษำที่มำ
ยื่นขอลงเพ่ิม ลงเลขที่ค ำร้องและ
ให้นักศึกษำลงชื่อส่งเป็นหลักฐำน 

๑๕ วัน - แบบค ำร้องลงเพ่ิม
นักศึกษำ 

 ๓) น ำค ำร้องเข้ำแฟ้มเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน 

๑๕ วัน - 

 ๔) น ำค ำร้องออกจำกแฟ้มแยก
ตำมเลขที่ค ำร้อง 

๑๕ วัน - 

 ๕) นักศึกษำมำรับค ำร้องคืนลงชื่อ
ในสมุดรับค ำร้อง  น ำไปฝนรหัสที่
กลุ่มงำนทะเบียน 

๑๕ วัน - สมุดรับค ำร้องลงเพ่ิม 

 



 

ภาระหน้าที่รอง  ๒.๑  งำนรับนักศึกษำ 

ขั้นตอน/กิจกรรม วิธีการ วัน/เวลา หลักฐานอ้างอิง 
รับสมัครนักศึกษำภำค
ปกติ ภำคกศ.บป. / มี
นักศึกษำเข้ำเรียนใน
มหำวิทยำลัย 

รับสมัครนักศึกษา 
๑) เก็บใบสมัครเรียนของนักศึกษำ
ตำมสถำนศึกษำต่ำงๆ 

 
๑ วัน 

 
- ค ำสั่งปฏิบัติรำชกำร 
 
 

 ๒) รับรำยงำนตัวนักศึกษำ เขียน
ใบเสร็จรับเงิน และเก็บหลักฐำน
รำยงำนตัวนักศึกษำ 

๑ วัน - ค ำสั่งปฏิบัติรำชกำร 

งำนลงทะเบียน / 
นักศึกษำมีรำยวิชำ
จองทำงอินเตอรใเน็ต 

๑) ติดต่อประสำนงำนกับกลุ่มงำน
ทะเบียน เรื่องรำยวิชำเรียนของ
นักศึกษำ ภำคกศ.บป. 

๒๐  นำที  / ๑  
ครั้ง 

 

- กำรลงทะเบียนของ
นักศึกษำ 

 ๒) แก้ไข  เพิ่มเติมวิชำเรียน  ขยำย
กลุ่มเรียน ฐำนข้อมูลจัดตำรำงเรียน 

๑๐ นำท ี - ฐำนข้อมูลตำรำงเรียน 

 

ภาระหน้าที่รอง   ๒.๒    งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 

ขั้นตอน/กิจกรรม วิธีการ วัน/เวลา หลักฐานอ้างอิง 
งำนพระรำชทำนปริญญำ
บัตร / มีปริญญำบัตรให้
นักศึกษำ 

-  จัดเรียงปริญญำบัตร ประมำณเดือน 
เมษำยน 

 

- ค ำสั่งปฏิบัติรำชกำร 
- รูปถ่ำย 
 

 
สถานที่ด าเนินการ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรคใ                
งานที่ต้องรับผิดชอบปฏิบัติร่วมกัน โดยบุคลากรทุกฝ่ายของส านัก 

- งำนรับสมัครนักศึกษำ รับรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ 
- งำนจัดเตรียมปริญญำบัตร 
- งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
- งำนจัดอบรมโครงกำรต่ำงๆ 
- งำนให้บริกำรหน้ำเคำนใเตอรใ 

 

 

 

  



 

บทที่ 3  

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

  

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 

 



 

บทที่ 4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน  

 กำรจัดท ำตำรำงสอน  เป็นกำรจัดท ำรำยละเอียดข้อมูลกระบวนวิชำเพ่ือรองรับกำรลงทะเบียนของ
นักศึกษำ ซึ่งอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดของหลักสูตรแต่ละสำขำวิชำที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรคใอนุมัติให้เปิด
สอน และวัน-เวลำที่จะสอนต่อ ๑ สัปดำหใ ที่สอดคล้องตำมรูปแบบเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 ฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงจะมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะต้องน ำไปใช้ในงำนตำรำงสอน ที่ประกอบไปด้วย
ฐำนข้อมูลต่ำงๆ เช่นฐำนข้อมูลกระบวนวิชำ ซึ่งมีรำยละเอียดของกระบวนวิชำ เช่น รหัสวชิำ เนื้อหำวิชำ 
หน่วยกิต ตลอดจนฐำนข้อมูลคณะ สำขำวิชำ และฐำนข้อมูลอำจำรยใ 
 กำรจัดตำรำงสอน เป็นกำรก ำหนดกิจกรรมต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนระยะหนึ่งสัปดำหใ 
โดยกิจกรรมนั้นจะต้องมีควำมสัมพันธใกับเวลำ  หลักสูตร  และหลักพัฒนำกำรของผู้เรียน  กำรน ำหลักสูตรไป
ใช้ก็คือ  กำรบริหำรงำนวิชำกำร  และกำรบริหำรงำนวิชำกำรจะบรรลุผลส ำเร็จได้มำกน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่
กับกำรจัดตำรำงสอนด้วย 
 
 สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการจัดตารางสอน 

(๑) เค้ำโครงของหลักสูตร กำรแบ่งหมวดวิชำ วิชำบังคับ วิชำเลือก วิชำเลือกเสรี แต่ละวิชำต้องใช้
ห้องเรียนและอุปกรณใ กำรเรียนในลักษณะใดบ้ำง 

(๒) จ ำนวนนักศึกษำ ที่จะลงทะเบียนในวิชำ แต่ละวิชำ และจัดเป็นกี่ห้อง กี่กลุ่ม 
(๓) ระยะเวลำหรือคำบชั่วโมงในกำรสอนแบ่งเป็นกี่คำบ คำบละก่ีนำที ในหนึ่งวันจะจัดได้กี่คำบ 
(๔) จ ำนวนห้องเรียนและขนำดของห้องเรียน รวมทั้งลักษณะห้องเรียนที่ใช้ 
(๕) จ ำนวนอำจำรยใที่จะต้องรับผิดชอบในแต่ละวิชำ 
(๖) วิทยำกรพิเศษ และควำมสะดวกในกำรเชิญมำสอน 
(๗) ภำระงำนสอนของอำจำรยใแต่ละคน 

 
ประโยชน์จาการน าข้อมูลมาใช้ในการจัดตารางสอน 

(๑)  อำจำรยใสำมำรถสอนวิชำที่ตนเองถนัด โดยกำรถำมควำมสมัครใจและควำมต้องกำรที่จะสอน 
(๒)  ภำระของงำนสอนของอำจำรยใไม่เหลื่อมล้ ำกัน หำกอำจำรยใมีหน้ำที่ในด้ำนอ่ืนก็จะได้มอบหมำย

งำนสอนให้ลดลง 
(๓)  นักศึกษำได้เลือกวิชำที่ตนเองถนัด และเหมำะสม 
(๔)  วิทยำกรพิเศษได้มำสอนตำมเวลำที่ต้องกำร 
(๕)  สื่อกำรสอนสำมำรถน ำมำใช้ได้อย่ำงเหมำะสมและทั่วถึง 

ฉ. ห้องเรียนได้รับกำรหมุนเวียนในกำรใช้ให้เกิดประโยชนใสูงสุด 
 
หลักในการจัดตารางสอน มีดังนี้ 
(1) จัดให้ครบตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษำได้ลงทะเบียนและเรียนได้ตำมหลักสูตร 
(2) มีกำรพิจำรณำกำรจัดตำรำงสอนตำมธรรมชำติของแต่ละรำยวิชำ เพื่อเอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนของ            
นักศึกษำ ไม่ให้เกิดควำมเครียดหรือเหนื่อยเกินไป และไม่ให้ผลของวิชำหนึ่งกระทบกับอีกวิชำหนึ่ง เช่น วชิำ
ภำคปฏิบัติ ควรจะจัดควบคู่กับทฤษฎีของวิชำนั้น และไม่ควรเป็น 2 รำยวิชำในหนึ่งวัน 



 

(3) จัดให้มีเวลำที่นักเรียนนักศึกษำสำมำรถศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
(4) จัดวิชำที่เป็นทฤษฎีและมีกำรค ำนวณไว้ในภำคเช้ำมำกกว่ำภำคบ่ำย 
(5) ควรพิจำรณำถึงอำจำรยใ เช่น ควำมสะดวกที่จะสอน กำรมีเวลำว่ำงตรงกันเพื่อกำรประชุมหำรือในภำควิชำ
หรือแผนกวิชำ 
 

ข้อก าหนดการจัดตารางเรียน/ตารางสอน 
 
กำรจัดตำรำงสอน จะต้องศึกษำองคใประกอบในกำรจัดตำรำงสอน 5 ประกำรคือ 
 ๑. รำยวิชำในหลักสูตร 
 ๒. ห้องเรียน 
 ๓. เวลำ 
 ๔. ผู้สอน 
 ๕. ผู้เรียน 

 การก าหนดรายวิชาในหลักสูตร 
- รำยวิชำที่เปิดควรเป็นรำยวิชำที่อยู่ในแผนกำรศึกษำปกติของหลักสูตรต่ำงๆ  
- รำยวิชำใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรต้องได้รับอนุมัติจำกสภำสถำบันฯ ให้ใช้กับหลักสูตรนั้นๆ ก่อนที่

จะเปิดให้มีกำรเรียนกำรสอน 
 

 การก าหนดหน่วยการเรียน-การสอน   
หน่วยการสอน  ( Teaching Unit ) หมำยถึง มวลประสบกำรณใท่ีครูก ำหนดไว้ส ำหรับกำรสอนแต่ละ

ครั้ง หน่วยกำรสอนจะเป็นกำรแยกย่อยเนื้อหำวิชำในหลักสูตรให้มีควำมเหมำะสมที่จะสำมำรถน ำมำใช้สอนแต่
ละครั้งได้ สิ่งที่ควรค ำนึงในกำรก ำหนดหน่วยกำรเรียน-กำรสอนก็คือ 

1.เนื้อหำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรว่ำมีมำกน้อยเพียงใด  
2.จ ำนวนหน่วยที่จะท ำกำรสอน โดยพิจำรณำว่ำตลอดปีควรพิจำรณำแยกออกเป็นก่ีหน่วยให้เหมำะสม 

กับอัตรำเวลำเรียน  
3.ลักษณะของหน่วย อำจพิจำรณำแยกตำมบทที่ก ำหนดไว้ในแบบเรียนหรือแบ่งตำมลักษณะ

เนื้อหำวิชำทั้งนี้ข้ึนอยู่กับควำมเหมำะสม 
 
 การก าหนดวัน-เวลาเรียน 
- ภาคปกติ เรียนวันจันทรใ ถึง วันศุกรใ แบ่งเป็น  คำบ ละ ๕๐ นำที เริ่ม ๐๘.๓๐ น. ๑๖.๑๐  น.  
- ภาคกศ.บป. เรียนวันเสำรใ-อำทิตยใ แบ่งเป็น  คำบ ละ ๕๐ นำที เริ่ม ๐๘.๓๐ น. ๑๖.๑๐  น. 

หรืออำจจะมำกกว่ำเวลำที่ก ำหนด เนื่องจำกจ ำนวนหน่วยกิตน้อยแต่คำบเรียนมำก 
 

 การก าหนดขนาดกลุ่มเรียน 
- ควรก ำหนดขนำดกลุ่มเรียนที่เหมำะสมกับเนื้อหำและวิธีกำรสอนของแต่ละวิชำ  
- วิชำปฏิบัติกำร ควรจัดกลุ่มเรียนตำมจ ำนวนอุปกรณใท่ีมี  



 

- วิชำที่เปิดสอนต้องมีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่ำ 20 คนในแต่ละห้อง  
- งำนกำรเรียนกำรสอนท ำกำรตรวจสอบและแจ้งอำจำรยใผู้สอนเพื่อปิดกลุ่มเรียนที่มีนักศึกษำ 

ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่ำ 20 คน หำกมีควำมจ ำเป็นต้องเปิด ต้องได้รับอนุมัติจำกรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
เป็นลำยลักษณใอักษร กลุ่มเรียนนั้นๆ เพื่อให้มีกำรใช้ทรัพยำกรห้องเรียนอย่ำงคุ้มค่ำ ควรค ำนึงถึงกำรจัดขนำด
กลุ่มเรียนให้พอดีกับขนำดของห้องเรียนซึ่งปัจจุบันสถำบันฯ มีห้องเรียนขนำด 60 ที่นั่ง 80 ที่นั่ง 120  
ที่นั่ง และ200 ที่นั่ง  
 
 การก าหนดผู้สอน 

ประธำนหลักสูตรและคณบดีเป็นผู้ก ำหนดอำจำรยใผู้สอนโดยควรจะเป็นอำจำรยใประจ ำเป็นหลัก 
ยกเว้นกรณีท่ีจ ำเป็นจริงๆ ต้องขอควำมเห็นชอบจำกรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรก่อน อำจำรยใผู้สอน 1 ท่ำนควร
มีภำระกำรสอน 12 ชั่วโมงแต่ไม่ควรมีภำระกำรสอนเกิน 16 ชั่วโมง สำมำรถเชิญอำจำรยใพิเศษจำกภำยนอก
มำสอนในวิชำเฉพำะสำขำได้ตำมควำมเหมำะสม โดยให้พิจำรณำจำกอำจำรยใประจ ำภำยในสถำบันฯ ก่อน 
อำจำรยใพิเศษ 1 ท่ำนไม่ควรมีภำระกำรสอนมำกกว่ำ 2 วิชำต่อภำคกำรศึกษำ และควรให้สอนจ ำนวนกลุ่ม
เรียนน้อยที่สุดสำมำรถเชิญอำจำรยใพิเศษจำกภำยนอกมำสอนในวิชำเฉพำะสำขำได้ตำมควำมเหมำะสม โดยให้
พิจำรณำจำกอำจำรยใประจ ำภำยในสถำบันฯ ก่อน อำจำรยใพิเศษ 1 ท่ำนไม่ควรมีภำระกำรสอนมำกกว่ำ 2 วิชำ
ต่อภำคกำรศึกษำ และควรให้สอนจ ำนวนกลุ่มเรียนน้อยที่สุด 

 
 การก าหนดห้องเรียนและอาคารเรียน   กำรจัดอำคำรสถำนที่เรียน ตำรำงสอนมีส่วนในกำรก ำหนด 

ห้องเรียนลักษณะต่ำงๆในอำคำรเพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอน  กำรใช้อำคำรเรียนควรค ำนึงควำมสำมำรถ และ
ควำมเหมำะสม จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำ ลักษณะวิชำ และพยำยำมใช้ห้องเรียนให้เกิดประโยชนใสูงสุด 
กำรจัดอุปกรณใ  เครื่องมือ และสื่อกำรสอน ตำรำงสอนจะเป็นตัวก ำหนดว่ำ ใครจะเป็นผู้ใช้ ใช้เมื่อใดและใช้
อย่ำงใด   กำรจัดอ ำนวยควำมสะดวก ให้นักศึกษำและอำจำรยใ  ตำรำงสอนจะก ำหนดเวลำพักในแต่ละคำบ
ชั่วโมง เวลำอำหำรกลำงวัน ตลอดจนกำรจัดกิจกำรอ่ืนๆ   ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถน ำตำรำงสอนมำเป็น
ตัวก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย  เช่น เวลำว่ำงของนักเรียนนักศึกษำ เวลำว่ำงของอำจำรยใ ภำระ
งำนสอนของอำจำรยใ กำรจัดประชุม รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมอื่นๆภำยในมหำวิทยำลัย 
 
สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการจัดตารางสอน 

(1) เค้ำโครงของหลักสูตร กำรแบ่งหมวดวิชำ วิชำบังคับ วิชำเลือก วิชำเลือกเสรี แต่ละวิชำต้องให้
หอ้งเรียนและอุปกรณใ เครื่องมือในลักษณะใดบ้ำง 

(2) จ ำนวนนักศึกษำ ที่จะลงทะเบียนในแต่ละวิชำ และจัดเป็นกี่ห้อง กี่กลุ่ม 
(3) ระยะเวลำหรือคำบชั่วโมงในกำรสอนแบ่งเป็นกี่คำบ คำบละกี่นำที ในหนึ่งวันจะจัดได้กี่คำบ 
(4) จ ำนวนห้องเรียนและขนำดของห้องเรียน รวมทั้งลักษณะห้องเรียนที่ใช้ 
(5) จ ำนวนอำจำรยใที่จะต้องรับผิดชอบในแต่ละวิชำ 
(6) วิทยำกรพิเศษ และควำมสะดวกในกำรเชิญมำสอน 
(7) ภำระงำนสอนของอำจำรยใแตล่ะคน 
 
 

 



 

 ประโยชน์จาการน าข้อมูลมาใช้ในการจัดตารางสอน 
ก. อำจำรยใสำมำรถสอนวิชำที่ตนเองถนัด โดยกำรถำมควำมสมัครใจและควำมต้องกำรที่จะสอน 
ข. ภำระงำนสอนของอำจำรยใไม่เหลื่อมล้ ำกัน หำกอำจำรยใมีหน้ำที่ในด้ำนอ่ืนก็จะได้มอบหมำย 

งำนสอนลดลง 
ค. นักศึกษำได้เลือกวิชำที่ตนเองถนัด และเหมำะสม 
ง. วิทยำกรพิเศษได้มำสอนตำมเวลำที่ต้องกำร 
จ. สื่อกำรสอนสำมำรถน ำมำใช้ได้อย่ำงเหมำะสมและทั่วถึง 
ฉ. ห้องเรียนได้รับกำรหมุนเวียนในกำรใช้ให้เกิดประโยชนใสูงสุด 

 
 
หลักในการจัดตารางสอน มีดังนี้ 

(1) จัดให้ครบตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษำได้ลงทะเบียนและเรียนได้ตำม
หลักสูตร 

(2) มีกำรพิจำรณำกำรจัดตำรำงสอนตำมธรรมชำติของแต่ละรำยวิชำ เพื่อเอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนของ          
นักศึกษำ ไม่ให้เกิดควำมเครียดหรือเหนื่อยเกินไป และไม่ให้ผลของวิชำหนึ่งกระทบกับอีกวิชำหนึ่ง เช่น  
วิชำภำคปฏิบัติ ควรจะจัดควบคู่กับทฤษฎีของวิชำนั้น และไม่ควรเป็น 2 รำยวิชำในหนึ่งวัน 

(3) จัดให้มีเวลำที่นักศึกษำสำมำรถศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
(4) จัดวิชำที่เป็นทฤษฎีและมีกำรค ำนวณไว้ในภำคเช้ำมำกกว่ำภำคบ่ำย 
(5) ควรพิจำรณำถึงครูอำจำรยใ เช่น ควำมสะดวกที่จะสอน กำรมีเวลำว่ำงตรงกันเพ่ือกำรประชุมหำรือ

ในภำควิชำหรือแผนกวิชำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Flowchat 

มรภ.นครสวรรคใ 

กระบวนการจัดตารางเรียน -ตารางสอน 
ภาค กศ.บป. 

เขียนโดย นำงสำววริศนันทใ  ทัดนุ่ม 
กลุ่มงำนส่งเสริมวอชำกำร 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

น.ส.วริศนันทใ 
ทัดนุ่ม 
กลุ่มงำนส่งเสริม 

 
, 

   

 
 
 
 

 
 

ท ำบันทึกข้อควำมแจ้งคณะเพื่อ
ขอแผนกำรเรียนของนักศึกษำ
หลักสตูร 4 ป ี
หลักสตูร 5 ป ี
หลักสตูร (เทียบโอน) 
ตลอดโครงสร้ำงหลักสูตร หำก
ไม่ถูกต้องหรือยังไม่สมบูรณใแจ้ง
คณะเพื่อด ำเนินกำรแก้ไข 

-ใบบันทึกข้อควำม 
-แบบฟอรใมแผนกำร
เรียน 

7 วัน 

 
 
 
 

 ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
แผนกำรเรียนตลอดหลักสตูร 

-แผนกำรเรียน 
-เล่มหลักสตูรที่ 
สกอ.อนุมัต ิ

5 วัน 

 
 
 
 

 
 

บันทึกแผนกำรเรียนทุกช้ันปีท่ี
ตรวจสอบควำมถูกต้องแล้วลงใน
ฐำนข้อมูลโปรแกรม 
กำรจัดตำรำงเรียน-ตำรำง 
สอนให้ครบตำมโครงสรำ้ง
หลักสตูร 

-แผนกำรเรียน 
-โปรแกรมกำรจัด
ตำรำงเรียน-
ตำรำงสอน 

3 วัน 

 
 
 
 

 
 

ท ำบันทึกส่งรำยกำรจัดสอน 
ไปยังคณะเพื่อให้สำขำวิชำ
ก ำหนดช่ือผู้สอนและกลุ่มเรียน 
 
 

-ใบบันทึกข้อควำม 
ปะหน้ำ 
-แบบฟอรใมรำยกำร
จัดสอน 
-แบบฟอรใมสรุปคำบ
สอน 

1 วัน 

 

เร่ิม 

ท ำบนัทกึข้อควำมขอ

แผนกำรเรียนตลอด

หลกัสตูรไปยงัคณะ 

บนัทกึแผนกำรเรียนลงใน

โปรแกรมจดัตำรำงเรียน

ตำรำงสอน 

 

ตรวจสอบ 

ถกูต้อง 

ไมถ่กูต้อง 

ท ำบนัทกึสง่รำยกำรจดัสอน 

ไปยงัคณะ 

ตอ่ 



 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

 คณะส่งรำยกำรจัดสอน
พร้อมก ำหนดช่ือผูส้อนและ
กลุ่มเรียน ส่งคืนกลุ่มงำน
ส่งเสริมเพื่อบันทึกข้อมูลลง
ในโปรแกรมกำรจัดตำรำง
เรียน-ตำรำงสอน 

-รำยกำรจดัสอน 
-โปรแกรมจัดตำรำง
เรียนตำรำงสอน 
 

14 วัน 

 
 
 
 

 ตรวจสอบคำบสอนของ
อำจำรยใตำมใบสรุปคำบสอน
ที่แนบมำกับรำยกำรจัดสอน
ว่ำถูกต้องหรือไม่ ถ้ำไม่
ถูกต้องให้แจ้งสำขำวิชำเพื่อ
ท ำกำรแก้ไขข้อมลูให้ถูกต้อง
เพื่อใช้ในกำรจัดตำรำงเรียน
ตำรำงสอน 

-แบบฟอรใมใบสรุป 
คำบสอน 

2 วัน 

 
 
 
 

 -ข้อมูลที่ใช้ในกำรจัดตำรำง
เรียนตำรำงสอนมดีังนี้ 
รายวิชา ชื่อผู้สอน กลุ่ม
เรียน คาบเรียน วัน-เวลา 
ซึ่งจะก ำหนดคำบละ  
60 นำที 
คาบที่1  08.30-09.30 
คาบที2่  09.30-10.30 
คาบที3่  10.30-11.30 
คาบที4่  11.30-12.30 
คาบที5่  12.30-13.30 
คาบที6่  13.30-14.30 
คาบที7่  14.30-15.30 
คาบที8่  15.30-16.30 
คาบที9่  16.30-17.30 
ห้องเรียน ควรจัดใหเ้หมำะ 
สมกับจ ำนวนนักศึกษำ 
 

-มีโปรแกรมจัดตำรำง
เรียน-ตำรำงสอน 
-ข้อมูลรำยวิชำ 
 ข้อมูลอำจำรยใผู้สอน 
 ข้อมูลกลุ่มเรียน 
 ข้อมูลสำขำวิชำ 
-ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำ 
 คำบเรียน (วัน-เวลำ) 
 ข้อมูลห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
-แบบฟอรใมข้อมูล
ห้องเรียน 

4 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 วัน 
 

 

 

 

ตรวจสอบ

คำบสอน

อำจำรย์

ผู้สอน ถกูต้อง 

จดัท ำตำรำงเรียน 

ตำรำงสอน 

บนัทกึช่ืออำจำรย์ผู้สอน 

กลุม่เรียน ลงในโปรแกรม 

ไม่

ถกูต้อง 

ตอ่ 

ตอ่

ออ 



 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการจัดตารางเรียน
ตารางสอน 
-กำรจัดตำรำงเรยีนภำคเช้ำ
จะเริม่เวลำ 08.30-11.30 น.
หรือ 8.30-12.30 น. พัก 
 1 คำบ ภำคบ่ำยจะเริ่มเวลำ
12.30–17.30 น.หรือ 13.30 
- 17.30 น. ซึ่งจะจัดตำรำง
เรียน-ตำรำงสอนในวันเสำรใ
และวันอำทิตยใ 
 
 

 
 
 
-มีโปรแกรมจัดตำรำง
เรียน-ตำรำงสอน 
บันทึกข้อมูลรายการ
จัดสอน 
-คณะมนุษยศำสตรใและ 
สังคมศำสตรใ 
-คณะวิทยำกำรจัดกำร  
-คณะวิทยำศำสตรใและ 
เทคโนโลย ี
-คณะครุศำสตรใ  
-บัณฑิตศึกษำ   
-คณะเทคโนโลยีกำร 
เกษตรและเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
3 วัน 
 
3 วัน 
2 วัน 
 
1 วัน 
2 วัน 
1 วัน 
 
 

 

 การจัดกลุ่มเรียนร่วม 
1.จัดกลุ่มเรียนร่วมก่อนโดย
ก ำหนดวันเวลำห้องเรียนให้
ตรงกันเพ่ือให้นักศึกษำ
สำมำรถเรียนพร้อมกันได้ใน
วันเวลำที่ก ำหนด 
2.กำรก ำหนดห้องเรียนควร
จัดให้เหมำะสมกับจ ำนวน
นักศึกษำ 
3.จัดห้องเรียนให้เหมำะสม
กับรำยวิชำภำคบรรยำยและ
ภำคปฏิบตัิเพื่อให้มี
ประสิทธิภำพในกำรเรียนกำร
สอน 

 
-ข้อมูลรำยวิชำ  
-อำจำรยใผูส้อน 
-กลุ่มเรยีน 
-สำขำวิชำ 
-คำบเรียน(วัน-เวลำ) 
-ห้องเรียน 

 
4 วัน 

 

 

 

จดัท ำตำรำงเรียน 

ตำรำงสอน 

ตอ่

ออ 

ตอ่

ออ 

จดักลุม่เรียนร่วม 



 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมิสำยงำน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 

 วิชาเลือกเสรี 
1.จัดตำรำงเรียนวันเสำรใ เวลำ 13.30 น. 
เป็นต้นไป 
2.ก ำหนดอำจำรยใผูส้อน วัน เวลำเรียน 
ห้องเรียนไว้อย่ำงชัดเจน 

 
-ตำรำงเรยีนวิชำ
เลือกเสร ี

 
2 วัน 

  
 

-ในกรณีเรยีนคำบต่อเนื่อง กำรจัดตำรำง
เรียนตำรำงสอนควรให้ทั้งผู้เรยีนและผูส้อน
อยู่ในอำคำรเรยีนเดียวกันเพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดินทำงระว่ำงห้องเรียนใหน้้อยที่สุด 
-ในกรณีผูส้อน สอนมำกกว่ำหนึ่งรำยวิชำจะ
จัดวิชำเดียวกันไว้ในวันเดียวกันเพือ่สะดวก
ในกำรเตรยีมควำมพร้อมของผูส้อน จ ำนวน
ช่ัวโมงสอนในรำยวิชำภำคบรรยำยหรือภำค
ปฎิบัติขึ้นอยู่กับควำมจ ำเป็นของ 
เนื้อหำและเป็นไปตำมแผนกำรเรยีนกำร
สอน โดยตำรำงเรียนของนักศึกษำและ-
ตำรำงสอนของอำจำรยใจะต้องจดัเวลำไม่ให้
ซ้ ำซ้อนกัน 
-อำจำรยใสำมำรถสอนได้ 12 คำบ/สัปดำหใ 
ให้อำจำรยใผูส้อนแตล่่ะท่ำนสอนได้ไมเ่กินวัน
ล่ะ 6 คำบ 
-ส ำหรับหลักสตูร 4 ปี นักศึกษำลงทะเบียน
ภำคกำรศึกษำละ 12 นก. 
 -หลักสูตรเทียบโอน 15 นก.เพื่อให้กำรเรยีน
กำรสอนมีประสิทธิภำพ ซึ่งใน 1 ปี
กำรศึกษำจะมี 3 ภำคกำรศึกษำ 
-ในหนึ่งสัปดำหใจัดใหม้ีชั่วโมง 
home-roomg หนึ่งวันเพ่ือให้นักศึกษำเข้ำ
พบอำจำรยใที่ปรึกษำ 

-มีข้อมูลรำยวิชำ 
 ช่ืออำจำรยใผู้สอน 
 กลุ่มเรยีน 
 สำขำวิชำ 
 คำบเรียน (วัน-
เวลำ) 
 ห้องเรียน 
-ข้อมูลรำยวิชำใน
ฐำนข้อมูล
โปรแกรมจัด
ตำรำงเรียน-
ตำรำงสอน 
 
 

14 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เง่ือนไขในกำรจดัตำรำงเรียน

ตำรำงสอน 

 

จดักลุม่วิชำเลอืกเสรี 

ตอ่

ออ 

ตอ่

ออ 



 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 -แจ้งกลุ่มงำนทะเบียนและ 
ประมวลผลถ่ำยโอน 
ข้อมูลรำยวิชำของนักศึกษำทุกช้ันปีเข้ำ
ระบบ เพื่อให้นักศึกษำได้ลงทะเบยีนใน
ระบบ Online ตำมก ำหนด 
เวลำกิจกรรมวิชำกำร 

-ข้อมูลรำยวิชำ 
-ช่ืออำจำรยใผู้สอน 
-กลุ่มเรยีน 
-วัน-เวลำ-
ห้องเรียน 

1 วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อจัดตำรำงเรียนของนักศึกษำและ
ตำรำงสอนของอำจำรยใเสร็จเป็นทีเ่รียบร้อย
แล้วให้ตรวจสอบควำมถูกต้อง ถ้ำมี
ข้อผิดพลำดต้องแก้ไขให้ถูกต้องเพือ่จัดท ำ
ต้นฉบับ 

-โปรแกรมจัด
ตำรำง-เรียน
ตำรำงสอน 
-ตำรำงเรยีน
ตำรำงสอนฉบับ
ลำยมือ 

2 วัน 

 
 

 จัดท ำข้อมูลในไฟลใต้นฉบับโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Word พิมพใตำรำงเรียน
นักศึกษำและตำรำงสอนอำจำรยใเพื่อท ำ
รูปเลม่ 

-จัดท ำข้อมูลใน
ไฟลใต้นฉบับโดยใช้
โปรแกรม 
Microsoft Word 
พร้อมออกแบบปก 

1 วัน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ถ่ำยเอกสำรส ำเนำต้นฉบับตำรำงเรียน-
ตำรำงสอนเพื่อจดัท ำรูปเล่ม 

 

-รูปเล่มตำรำง
เรียนตำรำงสอน 
จ ำนวน 
15 เล่ม 

1 วัน 

  
 

 

ส่งรูปเล่มตำรำงเรยีน-ตำรำงสอนให้คณะ
เพื่อให้นักศึกษำ อำจำรยใเจ้ำหน้ำที่บุคลำกร
ได้ค้นหำข้อมลู 

รูปเลม่ตำรำงเรียน
ตำรำงสอน 

4 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 

 เผยแพร่ข้อมลูตำรำงเรียน-ตำรำงสอนผ่ำน
ระบบเว็บไซดใส่งเสริมวิชำกำร 
www.apr.nsru.ac.th 
และเว็บไซดใกลุ่มงำนทะเบียน
www.regis.nsru.ac.th 

 

เว็บไซดใส่งเสริม
วิชำกำร 
www.apr.nsru.a
c.th 
และเว็บไซดใกลุ่ม
งำนทะเบียน
www.regis.nsru.
ac.th 
 

1 วัน 

จดัท ำต้นฉบบั 

สง่ร้ำนจดัท ำรูปเลม่ 

ประกำศตำรำงเรียน-

ตำรำงสอนในเว็บไซต์สง่เสริม

วิชำกำร 

(www.apr.nsru.ac.t

h) 

 

((วิชำกำร 

น ำสง่รูปเลม่ตอ่คณะ 

ตรวจสอบ

ควำมถกูต้อง 

ถกูต้อง 

แจ้งกลุม่งำนทะเบียนประเมินผล 

 

ตอ่

ออ 

จบ 

ไมถ่กูต้อง 

http://www.apr.nsru.ac.thและ/
http://www.apr.nsru.ac.th/
http://www.apr.nsru.ac.th/


 

มรภ.นครสวรรคใ 

งาน…พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอน 
โครงการจัดอบรมต่างๆ 

เขียนโดย นำงสำวกัญจนพร  จันทรใ
ด ำ 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน

ทะเบียน 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

     

 
กลุ่มงำนส่งเสริม
วิชำกำร 
 

 1. จัดท ำโครงกำรอบรมโดยบรรจุแผนกำรของบประมำณจัดท ำโครงกำร 
2. เลือกหัวขอ้จัดอบรม 

แผนกำรขอ
งบประมำณ 

1 สัปดำหใ 

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

 
 
 

 ประชุมบุคลำกรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน แบ่งหน้ำทีก่ำร
รับผิดชอบ 

ค ำสั่งแต่งต้ัง
บุคลำกรในส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน
ปฏิบัติงำน 

3 ชั่วโมง 

น.ส.กัญจนพร  
จันทรใด ำ 

 

 จัดท ำบันทึกขอ้ควำมถึงคณะ แจ้งก ำหนดกำรอบรมและจ ำนวนอำจำรยใที่สำมำรถ
เข้ำรับกำรอบรม 
 

บันทึกข้อควำม
เชิญเข้ำร่วมอบรม 

1 ชั่วโมง 

บุคลำกรส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน 

 
 
 

 จัดเตรียมงำนอบรม 
1. จองห้องอบรม 
2. จัดเตรียมสถำนที่อบรม เช่นอุปกรณใโสตฯ(เครื่องเสียง เครื่องฉำยภำพ
โปรเจคเตอรใ เครื่องฉำยภำพ 3 มิติ กลอ้งถ่ำยรูป กล้องวีดีโอคอมพิวเตอรใ และ
บันทึกเสียง)  
3. จัดท ำเอกสำรกำรอบรม 
4. จัดท ำป้ำยชื่อวิทยำกำร 
5. สั่งอำหำรอำหำรวำ่งและอำหำรจัดเล้ียงกลำงวันผู้เข้ำร่วมอบรมและคณะ
วิทยำกร 
6. จัดเตรียมพิธีกรในกำรอบรม 
7. เตรียมเอกสำรใบยืมเงินค่ำจัดอบรม 

 
1. ใบจองห้อง
อบรม 
2. เอกสำรกำร
อบรม 
3. ป้ำยชื่อวิทยำกร 
4. ใบเสร็จ
ค่ำอำหำร 
5. เอกสำรใบยืม
เงิน 

3 วัน 

บุคลำกรส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน 

 
 
 
 

 จัดอบรม ดังนี้ 
1. รับลงทะเบียน 
2. ดูแลควำมเรียบร้อยในห้องอบรม เชน่โต๊ะ เก้ำอี้ อปุกรณใโสตฯ 
3. ดูแลวิทยำกรและให้ควำมช่วยเหลือในกำรอบรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
4. จัดเลี้ยงอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวัน 

 
1. เอกสำรกำรรับ
ลงทะเบียน 
 

ในสถำนที่ 1-
2  วัน 
นอกสถำนที ่
3-4 วัน 
 

น.ส.ณฤนรรณ  
เอี่ยมมี 
น.ส.สุทธิลักษณใ 
ศรีสวัสดิ์ 

 1. ท ำเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรม 
2. สรุปโครงกำร น ำข้อเสนอแนะมำจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัด
อบรม 

1. เอกสำรเบิกจ่ำย
ค่ำด ำเนินกำรกำร
อบรม 
2. เอกสำรสรุป
โครงกำรอบรม 

1 สัปดำหใ 

จดัท ำโครงกำรอบรม 

บนัทกึข้อควำมถึงคณะ สง่ช่ือ

อำจำรย์เข้ำร่วมอบรม 

เตรียมงำนอบรม 

จบ 

เร่ิม 

จดัประชมุบคุลำกรในส ำนกั

สง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

แบง่งำน 

สรุปโครงกำร/เบิกจำ่ยเงิน 

จดัอบรม 



 

 

มรภ.นครสวรรคใ 

งาน…บริการวิชาการ 
ลงเพ่ิมรายวิชา  

เขียนโดย นำงสำวกัญจนพร  จันทรใด ำ 
กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

นำยธรรมนูญ จู
ทำ 
น.ส.วริศนันทใ ทัด
นุ่ม 
 

    

นำงกัญญใชพร   
จันติวงคใ 
น.ส.กัญจนพร   
จันทรใด ำ 

 1. มีข้อมูลรำยวิชำที่เปิดสอนในโปรแกรมลงเพิ่มรำยวิชำ 
2. นักศึกษำกดบัตรคิวติดต่องำนลงเพิ่มรำยวิชำ/เปิดหมู่พิเศษ 
3. นักศึกษำปรึกษำเจ้ำหน้ำทีก่ลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร  
 

- ข้อมูลรำยวิชำที่เปิดสอน 
- จ ำนวนบัตรคิว 
- สรุปจ ำนวนบัตรคิวที่
นักศึกษำติดต่อแต่ละวัน 

จ ำนวนนกัศึกษำ
ที่มำติดต่อภำค
กำรศึกษำละ 2000 
คน 
1 คนต่อ 10 นำที  

 
 
 
 

 1. อธิบำยขั้นตอนกำรลงทะเบียนเพิ่มเติม 
รำยวิชำแก่นกัศึกษำ แนะน ำกำรลงทะเบียนเพิ่มรำยวิชำผำ่น
เว็บไซตใ http://apr.nsru.ac.th/home.php 
http://regis.nsru.ac.th/new/add_register/AddRegister/ 
2. ให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำลงเพิ่มรำยวิชำ 
 

- จ ำนวนค ำร้องลงเพิ่ม
รำยวิชำในระบบลงเพิ่ม
รำยวิชำ 

จ ำนวนนกัศึกษำ
ที่มำติดต่อภำค
กำรศึกษำละ 2000 
คน 
1 คนต่อ 10 นำท ี

 
 
 
 

 1. ตรวจสอบนักศึกษำกำรลงเพิ่มรำยวิชำให้เป็นไปตำม
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรคใ เร่ือง กำรลงเพิ่ม
รำยวิชำ 
2. ตรวจสอบค ำร้องลงเพิ่มรำยวิชำ ดังนี ้ลำยมือชือ่นักศึกษำ 
และลำยมอืชื่ออำจำรยใผู้สอน 
 

- จ ำนวนค ำร้องลงเพิ่ม
รำยวิชำ 
 

2 นำที ต่อ 1 ค ำร้อง 

 
 
 
 

 กรณีค ำร้องลงเพิ่มด ำเนินกำรบันทึกค ำร้องนักศึกษำอนุมัติค ำ
ร้องในโปรแกรมลงเพิ่มรำยวิชำส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 

- จ ำนวนค ำร้องลงเพิ่ม
รำยวิชำ 
 

1 นำทีต่อ 1 ค ำรอ้ง 

 
 
 
 

 รวบรวมค ำร้องลงเพิ่มส่งกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
ด ำเนินกำรจัดท ำใบ นว.3 วิชำเพิ่มเติม 

- จ ำนวนค ำร้องลงเพิ่ม
รำยวิชำ 
- จ ำนวนค ำร้องขอเปิดหมู่
เรียนพิเศษ 

5 นำที ต่อ 1 วัน 

 
 
 
 

    

รับปรึกษำนกัศกึษำที่ต้องกำรลง

เพ่ิมรำยวิชำ 

เร่ิม 

แนะน ำนกัศกึษำลงเพิ่ม 

ตรวจสอบ 

อนมุตัิค ำร้องลงเพิ่มรำยวิชำ 

จบ 

สง่ค ำร้องลงเพิ่มรำยวิชำให้กลุม่

งำนทะเบียน ด ำเนินกำรจดัท ำใบ 

นว.3 

ผ่ำน 

ไม่

ผ่ำน 

http://apr.nsru.ac.th/home.php


 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

มรภ.นครสวรรคใ 

งาน…บริการวิชาการ 
ค าอธิบายรายวิชา 

เขียนโดย นำงสำวกัญจนพร  จันทรใด ำ 
กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

นำยธรรมนูญ   
จูทำ 
น.ส.วริศนันทใ   
ทัดนุ่ม 

    

นำงกัญญใชพร 
จันติวงคใ 
น.ส.กัญจนพร  
จันทรใด ำ 

 บันทึกข้อมูลรำยค ำอธิบำยรำยวิชำลงใน 
โปรแกรม Register2014 
 

- ค ำอธิบำยรำยวิชำในเวบ็ไซตใ
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนและในโปรแกรม 
Register2014 

1 สัปดำหใ 
ต่อ 4 คน 

 
 
 
 

 รับค ำร้องขอค ำอธิบำยรำยวิชำจำกนักศึกษำ - ค ำร้องขอค ำอธิบำยรำยวิชำ
ของนักศึกษำ 

1 ชั่วโมง 

 
 
 
 

 ค้นหำเอกสำรค ำอธิบำยรำยวิชำให้นักศึกษำ
ตำมปีของหลักสูตรที่นักศึกษำเข้ำศึกษำ  
 

- เอกสำรค ำอธิบำยรำยวิชำ 30  นำทีต่อ
นักศึกษำ 1 
คน 

 
 
 
 

 1. ประทับตรำมหำวิทยำลัยลงในเอกสำร
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
2. ประทับชื่อผู้อ ำนวยกำรส ำนกัส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบยีน 
3. เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน เพื่อลงนำมรับรองส ำเนำเอกสำร 

- เอกสำรค ำอธิบำยรำยวิชำ 20 นำที ต่อ
เอกสำร 1 
ชุด 

 
 
 
 

 1. โทรศัพทใแจ้งนักศึกษำให้รับค ำรับค ำอธิบำย
รำยวิชำ 
2. นักศึกษำรับเอกสำรค ำอธบิำยรำยวิชำ ให้
นักศึกษำลงลำยมอืรับเอกสำรในค ำร้องขอ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

- เอกสำรค ำร้องขอค ำอธบิำย
รำยวิชำของนักศึกษำ 

15 นำทีต่อ
นักศึกษำ 1 
คน 

 
 
 
 

    

 

บนัทกึค ำอธิบำยรำยวิชำลงใน

โปรแกรม Register2014 

จบ 

เร่ิม 

นกัศกึษำยื่นค ำร้องขอค ำอธิบำย

รำยวิชำ 

ค้นหำค ำอธิบำยรำยวิชำตำมค ำ

ร้องนกัศกึษำ  

เสนอค ำอธิบำยรำยวิชำให้

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัสง่เสริม

วิชำกำรลำนทะเบียนลงนำม

รับรอง 

นกัศกึษำมำรับค ำอธิบำยรำยวิชำ

ลงนำมรับเอกสำรในค ำร้อง 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

มรภ.นครวรรคใ 

งาน…บริการวิชาการ 
เปิดหมู่เรียนพิเศษ 

เขียนโดย นำงสำวกัญจนพร  จันทรใด ำ 
กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

นำยธรรมนูญ จูทำ 
น.ส.วริศนันทใ ทัดนุ่ม 
นำงกัญญใชพร   
จันติวงคใ 
น.ส.กัญจนพร   
จันทรใด ำ 

    

 

 1. มีข้อมูลรำยวิชำที่เปิดสอนในโปรแกรมลงเพิ่มรำยวิชำ 
2. นักศึกษำกดบัตรคิวติดต่องำนเปิดหมูพ่ิเศษ 
3. นักศึกษำปรึกษำเจ้ำหน้ำทีก่ลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร  
 

- ข้อมูลรำยวิชำที่เปิดสอน 
- จ ำนวนบัตรคิว 
- สรุปจ ำนวนบัตรคิวที่
นักศึกษำติดต่อแต่ละวัน 

จ ำนวน
นักศึกษำที่มำ
ติดต่อภำค
กำรศึกษำละ 
100 คน 
1 คนต่อ 10 
นำที  

 
 
 
 

 1. อธิบำยขั้นตอนกำรลงทะเบียนเปิดหมู่พิเศษ 
แก่นักศึกษำ แนะน ำกำรลงทะเบียนผ่ำนเว็บไซตใ 
http://apr.nsru.ac.th/home.php 
http://regis.nsru.ac.th/new/add_register/AddRegister/ 
2. อธิบำยขั้นตอนกำรเปิดหมู่เรียนพิเศษของ 
นักศึกษำให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
3. ให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำในกำรเปิดหมู่พิเศษ 

- จ ำนวนค ำร้องลงเพิ่ม
รำยวิชำในระบบลงเพิ่ม
รำยวิชำ 

จ ำนวน
นักศึกษำที่มำ
ติดต่อภำค
กำรศึกษำละ 
2000 คน 
1 คนต่อ 10 
นำที 

 
 
 
 

 1. ตรวจสอบนักศึกษำสำมำรถเปิดหมู่เรียนได้หรือไม่โดยตรวจ
ประวัติกำรลงทะเบียน และเง่ือนไขเป็นไปตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภฏันครสวรรคใ เร่ืองกำรเปิดหมู่เรียนพิเศษ 
2. ตรวจสอบค ำร้องลงเปิดหมู่เรียนพิเศษ ดังนี้ ลำยมอืชื่อ
นักศึกษำลำยมือชื่ออำจำรยใผู้สอน ลำยมือถือเจ้ำหนำ้ที่กลุ่ม
งำนส่งเสริมวิชำกำร ลำยมือชื่ออำจำรยใที่ปรึกษำ ลำยมือชือ่
หัวหน้ำสำขำวิชำที่เปิดสอน ลำยมอืชื่อคณบดีของนักศึกษำ
ลำยมือชื่อและคณบดีของรำยวิชำ 

- จ ำนวนค ำร้องขอเปิดหมู่
เรียนพิเศษ 

2 นำที ต่อ 1 
ค ำร้อง 

 
 
 
 

 ค ำร้องเปิดหมู่พิเศษ เสนอรองอธิกำรบดฝี่ำยวิชำกำร ลงนำม
อนุญำต กอ่นอนุมัติค ำร้อง 

- จ ำนวนค ำร้องขอเปิดหมู่
เรียนพิเศษ 

1 นำทีต่อ 1 
ค ำร้อง 

 
 
 
 

 หลังจำกรองอธกิำรบดีฝ่ำยวิชำกำรลงนำมอนุญำตให้เปิดหมู่
เรียนพิเศษแล้ว น ำค ำรอ้งด ำเนินกำรอนมุัติ โดยใช้โปรแกรม
อนุมัติค ำร้อง 

- จ ำนวนค ำร้องเปิดหมู่
เรียนพิเศษในระบบระบบ
ลงทะเบียน เพิ่ม/ถอน 
รำยวิชำ
ลงทะเบียน ส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที ่

 

2 นำที ต่อ 1 
ค ำร้อง 

รับปรึกษำนกัศกึษำที่ต้องกำเปิด

หมูเ่รียนพิเศษ 

เร่ิม 

แนะน ำนกัศกึษำเปิดหมูเ่รียน

พิเศษ 

ตรวจสอบ 

เสนอค ำร้องเปิดหมูพ่ิเศษ 

ผ่ำน 

ไม่

ผ่ำน 

อนมุตัิค ำร้องเปิดหมูพ่ิเศษ 

http://apr.nsru.ac.th/home.php


 

มรภ.นครวรรคใ 

งาน…บริการวิชาการ 
เปิดหมู่เรียนพิเศษ 

เขียนโดย นำงสำวกัญจนพร  จันทรใด ำ 
กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
 
 
 

 รวบรวมค ำร้องลงเพิ่มและเปิดหมู่เรียนพิเศษส่งกลุ่มงำน
ทะเบียนและประมวลผล ด ำเนินกำรจัดท ำใบ นว.3 วิชำ
เพิ่มเติม 
 
 
 

- จ ำนวนค ำร้องขอเปิดหมู่
เรียนพิเศษ 

5 นำที ต่อ 1 
วัน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบ 

สง่ค ำร้องเปิดหมูเ่รียนพิเศษให้กลุม่

งำนทะเบียน ด ำเนินกำรจดัท ำใบ 

นว.3 



 

โปรแกรมระบบงานจัดตารางเรียน-ตารางสอนและตารางสอบ-ตารางก ากับการสอบ 

 

๑.การเข้าสู่ระบบ  สำมำรถเข้ำสู่ระบบได้ 2 วิธี   

วิธีที่ ๑ คือคลิ๊กท่ีปุ่มเข้ำสู่ระบบที่เป็นรูปกุญแจแล้วใส่ password เพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรใช้งำนดังภำพที่ 1 
 
 

 
รูปภำพที่ ๑ หน้ำต่ำงเข้ำสู่ระบบ แบบที่ ๑ 

 
วิธีที่ ๒ คือเลือกเมนูโปรแกรมเข้ำสู่ระบบแล้วใส่ password เพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรใช้งำน ดังภำพที่ ๒ 



 

 
รูปภำพที่ ๒ หน้ำต่ำงเข้ำสู่ระบบ แบบที่ ๒ 

กรอกข้อมูลในช่องของผู้ใช้และรหัสผ่ำนให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่มเข้ำสู่ระบบเพ่ือท ำกำรเข้ำสู่ระบบ 
 
๒.เข้าสู่ระบบข้อมูลส่วนตัว   ผู้ใช้โปรแกรมกำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอน สำมำรถเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูล
ส่วนตัวได้จำกำรเลือกเมนูโปรแกรม เลือกตั้งค่ำและเลือกข้อมูลส่วนตัว เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วจะแสดง
หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลส่วนตัวดังภำพที่ ๓ 
 

 
รูปภำพที่ ๓ เมนูเข้ำหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลส่วนตัว 

 
เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลส่วนตัว 

ดังภำพที่ ๔ 
 



 

 
รูปภำพที่ ๔ หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลส่วนตัว 

สำมำรถเปลี่ยนชื่อและรหัสผ่ำนได้  โดยกำรคลิกเลือกที่      บล็อก  เปลี่ยนรหัสผ่ำนให้เป็น
เครื่องหมำย √ก่อน จำกนั้นให้กรอกรหัสผ่ำนเดิมลงไปในช่องรหัสผ่ำนและกรอกรหัสผ่ำนใหม่และยืนยัน
รหัสผ่ำนใหม่ให้ถูกต้อง ท ำกำรบันทึกข้อมูล โดยคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล  เป็นอันเสร็จสิ้นกำรเปลี่ยน
รหัสผ่ำน 

 

 
รูปภำพที่ ๕ หน้ำต่ำงเปลี่ยนรหัสผ่ำน 

 
๓. จัดการข้อมูลวิชา   สำมำรถเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลรำยวิชำโดยเลือกเมนูข้อมูลหลัก และเลือกข้อมูล
รำยวิชำ จะแสดงหน้ำต่ำงข้อมูลรำยวิชำ ดังรูปภำพที่ ๖ 
 

 
รูปภำพที่ ๖ เมนูเข้ำหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลรำยวิชำ 

 
เมื่อเลือกเข้ำหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลวิชำเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลวิชำดังภำพที่ ๗ 
 



 

 
รูปภำพที่ ๗ หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลวิชำ 

  
การเพิ่มข้อมูล   คลิกที่ปุ่ม  จำกนั้นช่องกรอกข้อมูลทุกช่องงจะเปิดให้สำมำรถป้อนข้อมูลได้ ให้

ด ำเนินกำรป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง แล้วท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่มบันทึกข้อมูล   
การแก้ไขข้อมูล   หำกข้อมูลที่อยู่ ทำงด้ำนขวำมือมีจ ำนวนมำก สำมำรถค้นหำข้อมูลที่ต้องกำรท ำ

กำรแก้ไขได้ดังรูปภำพที่ ๘ หลังจำกนั้นเลือกข้อมูลที่ต้องกำรแก้ไข ดับเบิลคลิกหรือกดปุ่ม Enter ข้อมูลที่เลือก

จะแสดงในช่องต่ำงๆเพ่ือให้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล  
 

 
รูปภำพที่ ๘ ค้นหำข้อมูลวิชำ 

การลบข้อมูล เลือกข้อมุลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือจำกนั้นเลือกปุ่มลบข้อมูล หรือกดปุ่ม Delete 
 
 
๔ .การจัดข้อมูลกลุ่มวิชา      ผู้ใช้โปรแกรมสำมำรถเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลกลุ่มวิชำโดยเลือกเมนู ข้อมูล
หลัก และเลือกข้อมูลกลุ่มวิชา ดังภำพที่ ๙ 
 

 
รูปภำพที่ ๙  เมนูเข้ำหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลกลุ่มวิชำ 

เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลกลุ่มวิชำเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลกลุ่มวิชำ 
ดังภำพที ่๑๐ 



 

 
รูปภำพที่ ๑๐ หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลกลุ่มวิชำ 

 
การเพิ่มข้อมูล   คลิ๊กที่ปุ่ม  จำกนั้นช่องกรอกข้อมูลทุกช่องเปิดให้ สำมำรถป้อนข้อมูลได้จำกนั้น

ป้อนข้ิมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง แล้วท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่มบันทึกข้อมูล  
การแก้ไขข้อมูล   เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือที่ต้องกำรแก้ไข จำกนั้นดับเบิลคลิกหรือกดปุ่ม 

Enter ข้อมูลที่เลือกจะไปแสดงในช่องต่ำงๆเพ่ือให้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นกดปุ่มบันทึก

ข้อมูล  

กำรลบข้อมูลเลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือจำกนั้นกดปุ่มลบข้อมูล  หรือกดปุ่ม Delete 
 
 
๕. จัดการข้อมูลหมวดวิชา   กำรจัดกำรข้อมูลหมวดวิชำโดยเลือกเมนู ข้อมูลหลัก และเลือกข้อมูลหมวด
วิชา 
 ดังภำพที ่๑๑ 
 

 
รูปภำพที่ ๑๑ เมนูเข้ำหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลหมวดวิชำ 

เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลหมวดวิชำเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลหมวดวิชำ 
ดังภำพที่ ๑๒ 

 



 

 
รูปภำพที่ ๑๒ หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลหมวดวิชำ 

 
การเพิ่มข้อมูล   คลิ๊กที่ปุ่ม  จำกนั้นช่องกรอกข้อมูลทุกช่องเปิดให้ สำมำรถป้อนข้อมูลได้จำกนั้น

ป้อนข้ิมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง แล้วท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่มบันทึกข้อมูล  
การแก้ไขข้อมูล   เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือ ถ้ำข้อมูลมีจ ำนวนมำกสำมำรถค้นหำข้อมูลที่

ต้องกำรท ำกำรแก้ไข ดังภำพที่ ๑๓ เลือกข้อมูลที่ต้องกำรไข จำกนั้น ดับเบิลคลิกหรือกดปุ่มบันทึก Enter 
ข้อมูลที่เลือกจะไปแสดงในช่องต่ำงๆเพ่ือให้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ เมือแก้ไขข้อมูลเสร็จ กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
 

 
รูปภำพที่ ๑๓ ค้นหำข้อมูลหมวดวิชำ 

กำรลบข้อมูล เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือจำกนั้นกดปุ่มลบข้อมูล  หรือกดปุ่ม Delete 
 
๖. จัดการข้อมูลหน่วยกิต    สำมำรถเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลหน่วยกิตเลือกเมนู ข้อมูลหลัก และเลือก
ข้อมูลหน่วยกิต    ดังภำพที่ ๑๔ 

 



 

 
รูปภำพที่ ๑๔ เมนูเข้ำหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลหน่วยกิต 

 
เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลหน่วยกิตเรียบร้อยแล้ว จะปรำกฏหน้ำต่ำงแสดงจัดกำรข้อมูล 

หน่วยกิต ดังภำพที่ ๑๕ 
 

 
รูปภำพที่ ๑๕ หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลหน่วยกิต 

 
การเพิ่มข้อมูล   คลิกที่ปุ่ม  จำกนั้นช่องกรอกข้อมูลทุกช่องเปิดให้ สำมำรถป้อนข้อมูลได้จำกนั้น

ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง แล้วท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่มบันทึกข้อมูล  
การแก้ไขข้อมูล   เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือที่ต้องกำรแก้ไข  จำกนั้น ดับเบิลคลิกหรือกดปุ่ม

บันทึก Enter ข้อมูลที่เลือกจะไปแสดงในช่องต่ำงๆเพ่ือให้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จ กดปุ่ม

บันทึกข้อมูล  

กำรลบข้อมูล เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือจำกนั้นกดปุ่มลบข้อมูล  หรือกดปุ่ม Delete 
 
๗. จัดการข้อมูลสาขา สำมำรถเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลสำขำได้โดย เลือกเมนู ข้อมูลหลัก และเลือกข้อมูล
สำขำ  ดังภำพที่ ๑๖ 
 

 
รูปภำพที่ ๑๖ เมนูเข้ำหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลสำขำ 

เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลสำขำเรียบร้อยแล้ว จะปรำกฏหน้ำต่ำงแสดงจัดกำรข้อมูลสำขำ 
ดังภำพที่ ๑๗ 

 



 

 
รูปภำพที่ ๑๗ หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลสำขำ 

 
การเพิ่มข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม  จำกนั้นช่องกรอกข้อมูลทุกช่องเปิดให้สำมำรถป้อนข้อมูลได้จำกนั้น

ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง แล้วท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่มบันทึกข้อมูล  
การแก้ไขข้อมูล   เลือกข้อมูลที่ต้องกำรแก้ไข ถ้ำข้อมูลมีจ ำนวนมำกสำมำรถค้นหำข้อมูลที่ต้องกำรท ำ

กำรแก้ไขได้ดังภำพที่ ๑๘ ดับเบิลคลิกหรือกดปุ่ม Enter ข้อมูลที่เลือกจะไปแสดงในช่องต่ำงๆเพ่ือให้สำมำรถ
แก้ไขข้อมูลได้เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จกดปุ่มบันทึกข้อมูล  

 

 
รูปภำพที่ ๑๘ ค้นหำข้อมูลสำขำ 

กำรลบข้อมูล เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือจำกนั้นกดปุ่มลบข้อมูล  หรือกดปุ่ม Delete 
 
๘. จัดการข้อมูลภาควิชา     สำมำรถเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลภำควิชำเลือกเมนู ข้อมูลหลัก และเลือกเมนู 
ข้อมูลภาควิชา   ดังภำพที่ ๑๙ 
 

 
รูปภำพที่ ๑๙ เมนูเข้ำหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลภำควิชำ 

 เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลภำควิชำเรียบร้อยแล้ว จะปรำกฏหน้ำต่ำงแสดงจัดกำร
ข้อมูลภำควิชำ ดังภำพที่ ๒๐ 

 



 

 
รูปภำพที่ ๒๐ หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลภำควิชำ 

 
การเพิ่มข้อมูล   คลิกที่ปุ่ม  จำกนั้นช่องกรอกข้อมูลทุกช่องเปิดให้ สำมำรถป้อนข้อมูลได้จำกนั้น

ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง แล้วท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่มบันทึกข้อมูล  
การแก้ไขข้อมูล   เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือถ้ำข้อมูลมีจ ำนวนมำกสำมำรถค้นหำข้อมูลที่

ต้องกำรท ำกำรแก้ไขได้ดังภำพที่ ๒๑ เลือกข้อมูลที่ต้องกำรแก้ไข จำกนั้น  จำกนั้นดับเบิลคลิกหรือกดปุ่ม 
Enter ข้อมูลที่เลือกจะไปแสดงในช่องต่ำงๆเพ่ือให้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จ กดปุ่มบันทึก

ข้อมูล  
 

 
รูปภำพที่ ๒๑ ค้นหำข้อมูลภำควิชำ 

กำรลบข้อมูล เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือจำกนั้นกดปุ่มลบข้อมูล  หรือกดปุ่ม Delete 
 

๙. จัดการข้อมูลคณะ   เลือกเมนู ข้อมูลหลัก และเลือก ข้อมูลคณะ   ดังภำพที่ ๒๒ 
 

 
รูปภำพที่ ๒๒ เมนูเข้ำหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลคณะ 

 



 

  
เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลคณะเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้ำต่ำงข้อมูลคณะ ดังภำพที่ ๒๓ 

 

 
รูปภำพที่ ๒๓ หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลคณะ 

 
การเพิ่มข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม  จำกนั้นช่องกรอกข้อมูลทุกช่องเปิดให้สำมำรถป้อนข้อมูลได้จำกนั้น

ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง แล้วท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่มบันทึกข้อมูล  
การแก้ไขข้อมูล   เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือที่ต้องกำรแก้ไข  จำกนั้น ดับเบิลคลิกหรือกดปุ่ม 

Enter ข้อมูลที่เลือกจะไปแสดงในช่องต่ำงๆเพ่ือให้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จ กดปุ่มบันทึก
ข้อมูล  

กำรลบข้อมูล เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือจำกนั้นกดปุ่มลบข้อมูล  หรือกดปุ่ม Delete 
 
๑๐. จัดการข้อมูลโปรแกรมวิชา  สำมำรถเข้ำสู่หน้ำต่ำงข้อมูลโปรแกรมวิชำเลือกเมนู ข้อมูลหลัก และเลือก
ข้อมูลโปรแกรมวิชา ดังภำพที่ ๒๔ 

 

 
รูปภำพที่ ๒๔ เมนูเข้ำหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลโปรแกรมวิชำ   

 
 

เมื่อเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลโปรแกรมวิชำเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงหน้ำต่ำงข้อมูลโปรแกรมวิชำ  
ดังภำพที่ ๒๕ 

 



 

 
รูปภำพที่ ๒๕ หน้ำต่ำงข้อมูลโปรแกรมวิชำ   

 
การเพิ่มข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม  จำกนั้นช่องกรอกข้อมูลทุกช่องเปิดให้สำมำรถป้อนข้อมูลได้จำกนั้น

ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง แล้วท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่มบันทึกข้อมูล  
การแก้ไขข้อมูล   เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือถ้ำข้อมูลมีจ ำนวนมำกสำมำรถค้นหำข้อมูลที่

ต้องกำรท ำกำรแก้ไขได้ดังภำพที่ ๒๖ เลือกข้อมูลที่ต้องกำรแก้ไข จำกนั้น  จำกนั้นดับเบิลคลิกหรือกดปุ่ม 
Enter ข้อมูลที่เลือกจะไปแสดงในช่องต่ำงๆเพ่ือให้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จ กดปุ่มบันทึก
ข้อมูล  
 

 
รูปภำพที่ ๒๖ ค้นหำข้อมูลโปรแกรมวิชำ   

กำรลบข้อมูล เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือจำกนั้นกดปุ่มลบข้อมูล  หรือกดปุ่ม Delete 
 
๑๑.จัดการข้อมูลชั้นเรียนนักศึกษา  สำมำรถเข้ำสู่หน้ำต่ำงข้อมูลชั้นเรียนนักศึกษำเลือกเมนู ข้อมูลหลัก และ
เลือกข้อมูลชั้นเรียนนักศึกษา   ดังภำพที่ ๒๗ 
  



 

 
รูปภำพที่ ๒๗  เมนูเข้ำหน้ำต่ำงข้อมูลชั้นเรียนนักศึกษำ   

 
เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลชั้นเรียนนักศึกษำเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงหน้ำต่ำงข้อมูลชั้นเรียน 

นักศึกษำ  ดังภำพที่ ๒๘ 

 
รูปภำพที่ ๒๘  หน้ำต่ำงข้อมูลชั้นเรียนนักศึกษำ   

 
การเพิ่มข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม  จำกนั้นช่องกรอกข้อมูลทุกช่องเปิดให้สำมำรถป้อนข้อมูลได้จำกนั้น

ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง แล้วท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่มบันทึกข้อมูล  
การแก้ไขข้อมูล   เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือถ้ำข้อมูลมีจ ำนวนมำกสำมำรถค้นหำข้อมูลที่

ต้องกำรท ำกำรแก้ไขได้ดังภำพที่ ๒๙ เลือกข้อมูลที่ต้องกำรแก้ไข จำกนั้น  จำกนั้นดับเบิลคลิกหรือกดปุ่ม 
Enter ข้อมูลที่เลือกจะไปแสดงในช่องต่ำงๆเพ่ือให้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จ กดปุ่มบันทึก
ข้อมูล  



 

 
รูปภำพที่ ๒๙ หน้ำต่ำงข้อมูลชั้นเรียนนักศึกษำ   

กำรลบข้อมูล เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือจำกนั้นกดปุ่มลบข้อมูล  หรือกดปุ่ม Delete 
 

๑๒. จัดการข้อมูลหลักสูตรการศึกษา เลือกเมนู ข้อมูลหลัก และเลือก ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา ดังภำพที่ 
๓๐ 
 

 
รูปภำพที่ ๓๐ เมนูเข้ำหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลหลักสูตรกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลหลักสูตรกำรศึกษำเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงหน้ำต่ำงข้อมูล 
หลักสูตรกำรศึกษำ  ดังภำพที่ ๓๑ 

 

 
รูปภำพที่ ๓๑ หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลหลักสูตรกำรศึกษำ 

 
การเพิ่มข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม  จำกนั้นช่องกรอกข้อมูลทุกช่องเปิดให้สำมำรถป้อนข้อมูลได้จำกนั้น

ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง แล้วท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่มบันทึกข้อมูล  
การแก้ไขข้อมูล   เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือที่ต้องกำรแก้ไข  จำกนั้น ดับเบิลคลิกหรือกดปุ่ม 

Enter ข้อมูลที่เลือกจะไปแสดงในช่องต่ำงๆเพ่ือให้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จ กดปุ่มบันทึก
ข้อมูล  

กำรลบข้อมูล เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือจำกนั้นกดปุ่มลบข้อมูล  หรือกดปุ่ม Delete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๓. จัดกำรข้อมูลประเภทนักศึกษำ เลือกเมนู ข้อมูลหลัก และเลือก ข้อมูลประเภทนักศึกษา ดังภำพที่ ๓๒ 
 

 
รูปภำพที่ ๓๒ เมนูเข้ำหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลประเภทนักศึกษำ 

 
เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลประเภทนักศึกษำเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงหน้ำต่ำงข้อมูลประเภท

นักศึกษำ  ดังภำพที่ ๓๓ 
 

 
รูปภำพที่ ๓๓ หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลประเภทนักศึกษำ 

 
การเพิ่มข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม  จำกนั้นช่องกรอกข้อมูลทุกช่องเปิดให้สำมำรถป้อนข้อมูลได้จำกนั้น

ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง แล้วท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่มบันทึกข้อมูล  
การแก้ไขข้อมูล   เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือที่ต้องกำรแก้ไข  จำกนั้น ดับเบิลคลิกหรือกดปุ่ม 

Enter ข้อมูลที่เลือกจะไปแสดงในช่องต่ำงๆเพ่ือให้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จ กดปุ่มบันทึก
ข้อมูล  

กำรลบข้อมูล เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือจำกนั้นกดปุ่มลบข้อมูล  หรือกดปุ่ม Delete 
๑๔. จัดการข้อมูลอาจารย์  เลือกเมนู ข้อมูลหลัก และเลือก ข้อมูลอาจารย์  ดังภำพที่ ๓๔ 
 



 

  
รูปภำพที่ ๓๔ เมนูเข้ำหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลอำจำรยใ 

 
เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลอำจำรยใเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงหน้ำต่ำงข้อมูลอำจำรยใ 

ดังภำพที่ ๓๕ 
 

 
รูปภำพที่ ๓๕  หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลอำจำรยใ 

 
การเพิ่มข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม  จำกนั้นช่องกรอกข้อมูลทุกช่องเปิดให้สำมำรถป้อนข้อมูลได้จำกนั้น

ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง แล้วท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่มบันทึกข้อมูล  
การแก้ไขข้อมูล   เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือถ้ำข้อมูลมีจ ำนวนมำกสำมำรถค้นหำข้อมูลที่

ต้องกำรท ำกำรแก้ไขได้ดังภำพที่ ๓๖ เลือกข้อมูลที่ต้องกำรแก้ไข จำกนั้น  จำกนั้นดับเบิลคลิกหรือกดปุ่ม 
Enter ข้อมูลที่เลือกจะไปแสดงในช่องต่ำงๆเพ่ือให้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จ กดปุ่มบันทึก
ข้อมูล   

 
 
 



 

กำรลบข้อมูล เลือกข้อมูลที่อยู่ทำงด้ำนขวำมือจำกนั้นกดปุ่มลบข้อมูล  หรือกดปุ่ม Delete 
 

 
รูปภำพที่ ๓๖  หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลอำจำรยใ 

 
๑๕. จัดการข้อมูลอาคารเรียน  เลือกเมนู ข้อมูลหลัก และเลือก ข้อมูลอาคารเรียน  ดังภำพที่ ๓๗ 
 

   
รูปภำพที่ ๓๗  เมนูเข้ำหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลอำคำรเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลอำคำรเรียนเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงหน้ำต่ำงข้อมูลอำคำรเรียน 
ดังภำพที่ ๓๘ 
 

   
รูปภำพที่ ๓๘ หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลอำคำรเรียน 

 
๑๖. จัดการข้อมูลห้องเรียน  เลือกเมนู ข้อมูลหลัก และเลือก ข้อมูลห้องเรียน  ดังภำพที่ ๓๙ 
 

 
รูปภำพที่ ๓๙ เมนูเข้ำหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงหน้ำต่ำงข้อมูลห้องเรียน 
ดังภำพที่ ๔๐ 
 

   รูปภำพที่ ๔๐  หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลห้องเรียน 
 
๑๗. จัดการข้อมูลก าหนดเจ้าของวิชา  เลือกเมนู ข้อมูลหลัก และเลือก ข้อมูลก าหนดเจ้าของวิชา  
ดังภำพที่  ๔๑ 
 

  
รูปภำพที่ ๔๑  เมนูเข้ำหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลก ำหนดเจ้ำของวิชำ   

 
เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลก ำหนดเจ้ำของวิชำเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงหน้ำต่ำง 

ข้อมูลก ำหนดเจ้ำของวิชำ    กำรก ำหนดเจ้ำของวิชำมี ๒ แบบ  
 แบบที่ ๑  ก ำหนดเจ้ำของวิชำตำมรหัส ๓ ตัวหน้ำของวิชำว่ำวิชำนี้เป็นของสำขำใด ให้เลือก  Tab 
control  ชื่อว่ำก ำหนดเจ้ำของวิชำจะแสดงหน้ำต่ำงก ำหนดเจ้ำของวิชำดังภำพที่ ๔๒ จำกนั้นท ำกำรป้อนรหัส 
๓ ตัวหน้ำว่ำสังกัดสำขำใดและท ำกำรบันทึกข้อมูล 

 



 

   
รูปภำพที่ ๔๒ หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลก ำหนดเจ้ำของวิชำ แบบที่ ๑ 

 
 แบบที่ ๒ ก ำหนดเจ้ำของวิชำเฉพำะวิชำนั้นไปเลยว่ำเป็นของสำขำใด ให้เลือก  Tab control  ชื่อว่ำ
ก ำหนดเจ้ำของวิชำเฉพำะรำยวิชำ  จะแสดงหน้ำต่ำงก ำหนดเจ้ำของวิชำเฉพำะรำยวิชำ  ดังภำพที่ ๔๓ จำกนั้น
ท ำกำรเลือกวิชำว่ำสังกัดสำขำใดและท ำกำรบันทึกข้อมูล 

 

  รูปภำพที่ ๔๓ หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลก ำหนดเจ้ำของวิชำ แบบที่ ๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

๑๘. จัดการข้อมูลแผนการเรียน   เลือกเมนู พิมพ์รายงาน และเลือก พิมพ์ข้อมูลแผนการเรียน 
ดังภำพที่ ๔๔ 
 

    
รูปภำพที่ ๔๔  เมนูเข้ำหน้ำต่ำงข้อมูลแผนกำรเรียน 

 
เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลแผนกำรเรียนวิชำหลักเรียบร้อยแล้ว  จะแสดง 

หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลแผนกำรเรียนวิชำหลัก ดังภำพที่ ๔๕ 
 

 

รูปภำพที่ ๔๕  หน้ำต่ำงข้อมูลแผนกำรเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙. จัดการข้อมูลแผนการเรียนวิชาพื้นฐาน  เลือกเมนู ข้อมูลอ้างอิง และเลือก ข้อมูลแผนการเรียนวิชา
พื้นฐาน  ดังภำพที่ ๔๖ 
 

   
รูปภำพที่ ๔๖ เมนูเข้ำหน้ำต่ำงข้อมูลแผนกำรเรียนวิชำพ้ืนฐำน 

 
เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลแผนกำรเรียนวิชำพ้ืนฐำนเรียบร้อยแล้ว  จะแสดง 

หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลแผนกำรเรียนวิชำพ้ืนฐำน ดังภำพที่ ๔๗ 
 

  
รูปภำพที่ ๔๗ หน้ำต่ำงข้อมูลแผนกำรเรียนวิชำพ้ืนฐำน 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

๒๐. จัดการข้อมูลแผนการเรียนวิชาหลัก  เลือกเมนู ข้อมูลอ้างอิง และเลือก ข้อมูลแผนการเรียนวิชาหลัก 
ดังภำพที่ ๔๘ 
 

 
รูปภำพที่ ๔๘  เมนุเข้ำหน้ำต่ำงข้อมูลแผนกำรเรียนวิชำหลัก 

 
เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลแผนกำรเรียนวิชำหลักเรียบร้อยแล้ว  จะแสดง 

หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลแผนกำรเรียนวิชำหลัก ดังภำพที่ ๔๙ 
 

  
รูปภำพที่ ๔๙ หน้ำต่ำงข้อมูลแผนกำรเรียนวิชำหลัก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑. จัดการข้อมูลรายการจัดสอน  เลือกเมนู ข้อมูลอ้างอิง และเลือก ข้อมูลรายการจัดสอน   
ดังภำพที่ ๕๐ 

 

    
รูปภำพที่ ๕๐  เมนุเข้ำหน้ำต่ำงข้อมูลรำยกำรจัดสอน   

 
เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูลรำยกำรจัดสอนเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงหน้ำต่ำงจัดกำรข้อมูล

รำยกำรจัดสอน  ดังภำพที่ ๕๑ 
 

   
รูปภำพที่ ๕๑  หน้ำต่ำงข้อมูลรำยกำรจัดสอน   

 
 
 

 

  



 

๒๒. ขั้นตอนการจัดตารางเรียน/ตารางสอน   คลิกเลือกไปที่ตำรำงดินสอในแถบสีม่วง ดังภำพที่ ๕๒ 
 

                                        
รูปภำพที่ ๕๐  เมนุเข้ำหน้ำต่ำงข้อมูลจัดตำรำงสอน 

 
เมื่อเลือกเข้ำสู่หน้ำต่ำงข้อมูลจัดตำรำงสอนนักศึกษำเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงหน้ำต่ำงข้อมูลจัด

ตำรำงสอนของนักศึกษำ  ดังภำพที่ ๕๑ 
 

  
 รูปภำพที่ ๕๑ หน้ำต่ำงข้อมูลจัดตำรำงสอนของนักศึกษำ 

 
- คลิกเลือกประเภทนักศึกษำ 
- คลิกเลือกภำคเรียน 
- คลิกเลือกรหัสชั้นเรียน จะปรำกฏสำขำวิชำของนักศึกษำดับเบิลคลิกท่ีสำขำวิชำที่ต้องกำรจัด

ตำรำง  จะแสดงหน้ำต่ำงข้อมูลรำยวิชำให้เห็น  ดังภำพที่ ๕๒ 
 
 



 

 
รูปภำพที่ ๕๒ หน้ำต่ำงข้อมูลจัดตำรำงสอนซึ่งมีรำยวิชำแสดงให้เห็นทำงด้ำนขวำมือ 

 
ใช้เมำทใคลิกไปที่รหัสวิชำในแถบสีน้ ำเงินด้ำนขวำมือ   ลำกเมำทใมำวำงในช่องตำรำงวัน-เวลำโดย 

กำรจัดวำงจะต้องไม่ซ้ ำวัน-เวลำ รหัสวิชำที่จัดวำงในช่องตำรำงแล้ว จะแสดงหน้ำต่ำงข้อมูลห้องเรียนให้เห็น
คลิกที่ตำรำงห้องเรียนทั้งหมดแล้วดับเบิลคลิกเลือกห้องเรียน รำยวิชำที่จัดวำงในช่องตำรำงจะแสดงให้เห็นวัน-
เวลำ-ห้องเรียน  ดังภำพที่  ๕๓ -๕๔ 
  

   
รูปภำพที่ ๕๓ หน้ำต่ำงข้อมูลจัดตำรำงสอนซึ่งมีข้อมูลห้องเรียน 

     



 

   
 รูปภำพที่ ๕๔  หน้ำต่ำงข้อมูลตำรำงสอนของนักศึกษำ 

 
จะเห็นได้ว่ำเมื่อลำกเมำทใมำวำงในช่องตำรำงแล้ว รำยวิชำทำงด้ำนขวำมือจะไม่ปรำกฏให้เห็น 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

บทที่ ๕ 

ปัญหำกำรจัดตำรำงสอนในระดับมหำวิทยำลัย  

กำรจัดตำรำงสอนในระดับมหำวิทยำลัย เป็นกำรจัดวิชำเรียน ผู้สอน ผู้เรียน และห้องเรียน ลงในช่วง
เวลำที่มีอยู่ในหนึ่งสัปดำหใ โดยต้องค ำนึงถึงข้อบังคับต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งตำรำงสอนที่ได้นั้น จะต้องได้รับควำม
พึงพอใจจำกผู้ใช้ ซึ่งหมำยถึง ผู้สอนและผู้เรียน ให้มำกที่สุด โดยปัญหำกำรจัดตำรำงสอนในระดับมหำวิทยำลัย
นั้น มีอยู่ 2 ประเภทหลัก (๙) คือ  

๑. กำรจัดตำรำงสอนหลังจำกกำรลงทะเบียน (Post-Enrollment Course TimeTabling: PE-CTT) 
ตำรำงสอนประเภทนี้จะถูกจัดหลังจำกมีกำรลงทะเบียนของผู้เรียนที่จะท ำกำรลงทะเบียนเรียนในวิชำต่ำงๆ ท ำ
ให้อำจเกิดควำมเสี่ยงในกำรจัดตำรำงสอนได้ หำกห้องเรียนมีจ ำนวนน้อยไม่เพียงพอกับจ ำนวนผู้เรียน กำรจัด
ตำรำงสอนประเภทนี้จึงต้องค ำนึงถึงกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ที่มีอยู่ให้มปีระสิทธิภำพที่สุดเท่ำท่ีจะท ำได้ ส ำหรับ
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกำรจัดตำรำงสอนประเภทนี้ เช่น วิชำที่จะต้องถูกจัดลงในห้องเรียน ผู้เรียนที่จะเรียนในแต่
ละวิชำ อุปกรณใต่ำงๆ ที่ต้องใช้ในห้องเรียนซึ่งจะต้องเหมำะสมกับแต่ละวิชำ ห้องเรียนซึ่งจะมีกำรก ำหนดว่ำ
สำมำรถรองรับผู้เรียนได้จ ำนวนเท่ำไร เป็นต้น  

๒. กำรจัดตำรำงสอนบนพื้นฐำนของหลักสูตร (Curriculum-Based Course TimeTabling: CB-
CTT) ตำรำงสอนประเภทนี้มักจะถูกจัดก่อนที่จะมีกำรลงทะเบียน เนื่องจำกตำรำงสอนประเภทนี้ไม่จ ำเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลกำรลงทะเบียนในกำรจัดตำรำงสอน เพรำะจะท ำกำรจัดตำรำงสอนส ำหรับแต่ละหลักสูตรซึ่งทำง
มหำวิทยำลัยจะให้ผู้เรียนท ำกำรลงทะเบียนเรียนตำมหลักสูตรที่ก ำหนดให้ ส ำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด
ตำรำงสอนประเภทนี้ เช่น วิชำเรียนที่จะมีกำรก ำหนดว่ำจะมีใครเป็นผู้สอนและจะสำมำรถรองรับผู้เรียนได้
จ ำนวนเท่ำไร ห้องเรียนซึ่งจะมีกำรก ำหนดว่ำสำมำรถรองรับผู้เรียนได้จ ำนวนเท่ำไรและเหมำะกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในวิชำประเภทใด จ ำนวนวันและช่วงเวลำในแต่ละวันที่สำมำรถจัดวิชำเรียนลงไปได้ซึ่งโดยปกติ
แล้วในแต่ละวันจะมีจ ำนวนเท่ำๆกัน หลักสูตรที่มีข้อมูลของรำยวิชำที่ต้องกำรจัดให้อยู่ในหลักสูตรนั้น เป็นต้น   
ดังนั้น แต่ละมหำวิทยำลัยจะมีควำมแตกต่ำงกันในเรื่องของกำรจัดตำรำงสอนทั้งเรื่องของปัจจัยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงข้อบังคับที่ใช้ในกำรจัดตำรำงสอน 

  
สาเหตุของปัญหางานจัดท าแผนการเรียนและตารางสอน/ตารางสอบ 

ปัญหา 
แผนกำรเรียนของนักศึกษำไม่คงท่ีท ำให้มีปัญหำต่อระบบกำรจองรำยวิชำ 
สำเหตุของปัญหำ 
คณะท ำบันทึกข้อควำม ขอเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ำยรำยวิชำในแผนกำรเรียนตลอดหลักสูตร  จึง 

ท ำให้แผนกำรเรียนไม่นิ่ง 
 

แนวทำงแก้ไขปัญหำ 
๑. คณะควรวิเครำะหใควำมพร้อมด้ำนต่ำงๆ เช่น จ ำนวนอำจำรยใ สภำพแวดล้อมควำมเป็นไปได้ตำม 

สภำวะกำรณใในอนำคต ฯลฯ ก่อนที่จะจัดรำยวิชำลงในแผนกำรเรียนตลอดหลักสูตรเพ่ือจะได้ไม่ต้องมีกำร
เปลี่ยนแปลงรำยวิชำในแผน 



 

๒. ยึดแผนกำรเรียนตลอดหลักสูตรเป็นตัวตั้งในกำรบริหำรจัดกำร ควรหำผู้สอนให้เพียงพอต่อรำยวิชำ
ตำมแผน ไม่ยึดผู้สอนเป็นหลักแล้วโยกย้ำยรำยวิชำตำม 

ปัญหา 
 ในแต่ละภำคกำรศึกษำคณะส่งรำยชื่ออำจำรยใผู้สอนไม่ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนดท ำให้กำรจัดผู้สอน

เกิดควำมล่ำช้ำ 
สาเหตุของปัญหา 
คณะมีจ ำนวนอำจำรยใผู้สอนไม่เพียงพอส ำหรับรำยวิชำตำมแผนกำรสอน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
คณะควรมีกำรวำงแผนเกี่ยวกับควำมพร้อมเรื่องอำจำรยใผู้สอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ 

ไว้ก่อนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๑ ภำคกำรศึกษำ 
ปัญหา 
อำจำรยใผู้สอนและนักศึกษำไม่พึงพอใจเมื่อมีกำรจัดตำรำงสอนให้มีกำรหมุนเวียนใช้ห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอรใในกำรเรียนกำรสอนคนละครึ่งภำคเรียน 
สาเหตุของปัญหา    
มหำวิทยำลัยไม่มีควำมพร้อมในกำรจัดเตรียมห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอรใรองรับกำรจัดรำยวิชำ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
   มหำวิทยำลัยควรเพิ่มจ ำนวนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอรใให้เพียงพอส ำหรับรำยวิชำเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ปัญหา 
กำรจัดตำรำงเรียน/สอน ไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ และเมื่อแล้วเสร็จแล้ว  อำจำรยใผู้สอนท ำเรื่อง

ขอเปลี่ยนแปลงเวลำสอน ท ำให้ต้องจัดใหม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดผลกระทบในหลำยด้ำน ท ำให้งำนส่วนนี้ไม่
แล้วเสร็จจนสิ้นภำคกำรศึกษำ 

สาเหตุของปัญหา 
   อำจำรยใผู้สอนแต่ละคณะก ำหนดวัน – เวลำสอนตำมควำมสะดวกของตนเอง มีปริมำณข้อมูลและ

เงื่อนไขจ ำนวนมำกเป็นตัวบังคับกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่จัดตำรำงเรียน/ตำรำงสอนก่อให้เกิดควำมเครียดกับ
เจ้ำหน้ำที่ 

แนวทางการแก้ปัญหา 
ควรชี้แจงให้อำจำรยใผู้สอนแต่ละท่ำนทรำบถึงปัญหำที่เกิดขึ้นเมื่อทุกท่ำนต้องกำรก ำหนดวัน-เวลำสอน

เอง และขอควำมอนุเครำะหใในกำรให้ควำมสะดวกในกำรจัดตำรำงสอนแต่ละภำคกำรศึกษำโดยควรยึด
นักศึกษำ และควำมพร้อมของห้องเรียนเป็นหลัก เพรำะถ้ำยึดอำจำรยใผู้สอนเป็นหลักจะท ำให้เกิดควำมยุ่งยำก
ในกำรจัดตำรำงสอน 

ปัญหา 
กำรขำดแคลนอำจำรยใผู้สอน ในแต่ละภำคกำรศึกษำท ำให้กำรส่งข้อมูลชื่อผู้สอนล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมที่

ก ำหนด 
สาเหตุของปัญหา    
ขำดคุณสมบัติของอำจำรยใ เช่น วุฒิ ประสบกำรณใ ควำมช ำนำญในด้ำนกำรสอนของแต่ละวิชำ 
แนวทางการแก้ปัญหา 



 

ก. ให้ครูอำจำรยใได้ไปฝึกอบรมในบำงรำยวิชำที่ขำดแคลนครูอำจำรยใที่จะสอน 
ข. จัดบุคลำกรฝ่ำยอื่นให้ช่วยสอน เช่น บุคลำกรฝ่ำยสนับสนุนกำรสอน 
ค. จัดรวมกลุ่มนักศึกษำ 
ง. จัดหำวิทยำกรภำยนอกมำช่วยสอน 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการจัดตารางเรียนตารางสอน 
๑. กำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอนควรจัดรำยวิชำที่เรียนรวมกลุ่มก่อน  
๒. กรณีท่ีอำจำรยใผู้สอนระบุวันเวลำในกำรสอน ควรจัดให้ลงตำรำงเรียนก่อนอำจำรยใที่ไม่ระบุวันเวลำ

สอน 
๓. ควรจัดตำรำงสอบไปพร้อมๆ กับตำรำงสอน 
๔. ควรจัดให้นักศึกษำเรียนห้องเดิมในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนวิชำเรียนในคำบเรียนที่ติดต่อกัน  
๕. จ ำนวนชั่วโมงสอน ภำคปกติต้องไม่เกิน ๑๖ ชั่วโมง ภำคพิเศษต้องไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง รวมกัน 

แล้วต้องไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง  
  ๖. ควรมีกำรพัฒนำโปรแกรมให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ และสำมำรถที่จะอ ำนวย 
ควำมสะดวกในด้ำนกำรจัดตำรำงสอน ด้ำนเอกสำรรำยงำนข้อมูลต่ำงๆ เช่น รำยงำนตำรำงสอนอำจำรยใ 
รำยงำนตำรำงเรียนนักศึกษำ รำยงำนกำรใช้ห้องเรียน เป็นต้น เพ่ือควำมถูกต้อง ชัดเจนของข้อมูลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ   
  ๗.ในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ปัจจุบันเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำกจึง
จ ำเป็นต้องมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำและคอยช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขระบบงำนให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว  ทันเวลำ และ
ถูกต้อง 
    ๘.ในกรณีของนักศึกษำที่เรียน หำกเป็นผู้เรียนที่อ่อน มีพ้ืนฐำนกำรเรียนที่แตกต่ำงกัน ควรต้องใช้เวลำ
เพ่ิมหรือสอนซ่อมเสริม 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน เป็นสิ่งที่สถำนศึกษำต้องให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษเพรำะกำรเรียนกำร
สอนเป็นหัวใจส ำคัญของงำนด้ำนวิชำกำรในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนนั้น นอกจำกจะปรับปรุงในส่วนที่
เป็นเครื่องช่วยในกำรเรียนกำรสอน อำทิ โสตทัศนูปกรณใ แบบเรียนหลักสูตรแล้ว สิ่งที่ส ำคัญยิ่งก็คือ ปรับปรุง
พัฒนำครูผู้สอนให้ก้ำวทันวิทยำกำร เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุดและสอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมก้ำวหน้ำของสังคมเกี่ยวกับ กำรเพ่ิมพูนประสิทธิภำพของครู
อำจำรยในั้น ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรได้ดังนี้ 

๑.ปฐมนิเทศครูอำจำรยใใหม่ 
๒.ประชุม หำรือหรือชี้แจงเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน 
๓.ส่งเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ทั้งในด้ำนเนื้อหำวิชำกำร 

และกำรใช้เทคโนโลยีกับกำรเรียนกำรสอน 
๔.ส่งเสริมให้ศึกษำต่อในระดับสูงขึ้นไป 
๕.ส่งเข้ำไปศึกษำในสถำบันต่ำงๆ เฉพำะแขนงวิชำ 
๖.จัดประชุมสัมมนำในแต่ละหมวดวิชำ 
๗.ให้กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 
๘.เชิญวิทยำกำรมำให้ควำมรู้ในหัวข้อต่ำงๆ  ที่น่ำสนใจ 



 

๙.ให้ไปฝึกอบรมด้ำนฝึกงำนโดยกำรปฏิบัติจริง 
๑๐.ให้ไปดูงำนในสถำนศึกษำท่ีมีชื่อเสียง  เพื่อน ำมำควำมรู้และประสบกำรณใมำเป็น 

แนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขกำรเรียนกำรสอน  หรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
 
การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรของส ำนักฯ เข้ำร่วมโครงกำร
ฝึกอบรม สัมมนำ และประชุม  ตำมภำระงำนที่ได้รับมอบหมำยเพื่อให้บุคลำกร มีควำมรู้ที่ทันต่อสถำนกำรณใที่
เปลี่ยนแปลง อันจะส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ  
  ในปี ๒๕๕๕ บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม  
สัมมนำ และประชุม ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
 
 
 

วันที่ ผู้ปฏิบัติรำชกำร กิจกรรม ผู้จัด/สถำนที่ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ระเบียบข้อบงัคบัต่ำงๆ 
 
 
 
 
 


