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บทท่ี 1  

บทน า 

1.1 ความส าคัญและความเป็นมา 

สถาบันการศึกษาต้องตระหนักถึงความส าคัญการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพการเตรียมความพร้อมในการ

เผชิญกับสภาพสังคมในยุคปัจจุบันให้ได้นิสิตนักศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์พัฒนา

สังคม  การน าพาประเทศชาติไปสู่ความผาสุกแต่ในสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ประเทศไทยก าลังประสบวิกฤติทางสังคมการเมือง และเศรษฐกิจอย่างมาก

ดังที่ปรากฏให้เห็นเป็นข่าวตามสื่อช่องทางต่างๆ ที่พบรายวันกลายเป็นที่น่าสนใจของเหล่านักวิชาการ นัก

การศึกษา นักคิด นักเขียน และนักพัฒนา มาร่วมคิดวิเคราะห์เพ่ือหาทางออกได้มองการณ์ไกลมีการทบทวนและ

หาทางเยียวยาแก้ไข แนวทางประการหนึ่งที่เห็นว่าส าคัญ คือ การพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพ  ด้วยการก าหนด

นโยบายแนวทางการจัดการศึกษา ที่ให้ความส าคัญในพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ คุณธรรม และ

คุณค่า (ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2551)                   

ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาไทยจัดการศึกษาที่สอดรับกับ

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วน โดยยึดหลักส าคัญ 3 ประการคือ ประการแรกจะต้องค านึงถึงความเป็น

เอกภาพมีมาตรฐานและนโยบายที่ชัดเจนแต่แตกต่างกันได้ในวิธีปฏิบัติ  ประการที่สองเน้นการกระจายอ านาจการ

จัดไปสู่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและประการที่สามการมีส่วนร่วมประชาชน นั่นหมายถึงสถาบันการศึกษา

สามารถจัดการศึกษาได้หลายวิธี  การพัฒนาคุณภาพคน ถูกก าหนดไว้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาใน แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. (2555-2559) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แผนพัฒนา

การศึกษาแห่งชาติ (2545-2559) และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 ในการผลิตและ

พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างรอบด้านและสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ กอปรกับให้มี

ทักษะในการประกอบอาชีพมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม มีการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการจัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้

สมัยใหม่ได้ทันกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้  และสั งคมผู้สูงอายุ (ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา [สกอ.] , 2550) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.),2545 และ

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2551) ซึ่งในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม  

เศรษฐกิจ  การเมืองและเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  และมีความเชื่อมโยง
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ระหว่างกันมากขึ้นท าให้ประเทศต่างๆพยายามปรับเปลี่ยนและด าเนินโยบายให้เท่าทันกระแสความเปลี่ยนแปลง

เพ่ือให้ประเทศของตนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี คุณภาพของประชากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่

จะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความส าเร็จและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2553) 

การพัฒนานักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาต้องมีบทบาทใน

การส่งเสริมให้สังคมไทยในศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

2543, น.12) การพัฒนานิสิตนักศึกษานับเป็นบทบาทหลักของการอุดมศึกษา (ไพฑูรย์  สินลารัตน์ , 2539) ตัวคน

นั้นเป็นเรื่องของการอุดมศึกษา การอุดมศึกษาเป็นเรื่องของการสร้างคนส่วนความรู้เป็นเรื่องที่มาเสริมการเติบโต

ของคน และคนจะใช้ความรู้เพ่ือประโยชน์ในการสร้างสิ่งแวดล้อมทั้งธรรมชาติและสังคมให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

นอกจากนั้นในมาตราที่ 6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545) ได้กล่าว

ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้

และคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรม  ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา[สมศ.], 2547, น.5) 

อีกท้ังยังสอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

มีเนื้อหาครอบคลุมกับการจัดการศึกษาประกอบด้วย หมวด 1 การรับเข้าศึกษา หมวด 2 ระบบการจัดการศึกษา  

หมวด 3 การลงทะเบียน หมวด 4 การวัดและประเมินผลการศึกษา หมวด 5 การลา การย้ายสาขาวิชา และการ

พ้นสภาพ หมวด 6 การเสนอให้ส าเร็จการศึกษา หมวด 7 การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเข้าสู่

การศึกษาในระบบ และบทเฉพาะกาล  ซึ่งการจัดตารางเรียนตารางสอนจะมีความเกี่ยวข้องกับหมวด 2 ระบบการ

จัดการศึกษา ขอ้ 13 และ 14 

การจัดตารางเรียนตารางสอน เปนสวนหนึ่งของภารกิจกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือก าหนด รายวิชาที่

จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ซึ่งการจัดตารางเรียนตารางสอน จะจัดท าในชวงกอนเปด ภาคการศึกษาใหม

การจัดตาราง เปนการจัดสรรทรัพยากรภายใตขอบังคับตาง ๆ ลงในชวงเวลาที่มีอยู โดยตารางที่ไดนั้นตอง

ตอบสนองกับวัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งในการจัดตารางเรียนตารางสอนตอง ค านึงถึงปจจัยตาง ๆที่เกี่ยวของ ได

แก จ านวนอาจารยผูสอน จ านวนกลุมสาขาวิชา จ านวนวิชาสอน จ านวนหองเรียน และยังตองค านึงถึงประกาศ    

ขอบังคับตาง ๆที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย ตลอดจน เงื่อนไขของอาจารยผูสอนอีกดวย  การจัดตารางเรียน

ตารางสอนในระดับมหาวิทยาลัย เปนการจัด รายวิชาเรียน ผูสอน ผูเรียน และหองเรียน ลงในชวงเวลาที่มีอยูใน
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หนึ่งสัปดาห โดยตารางเรียน ตารางสอนนั้น จะตองไดรับความพึงพอใจจากผูใช ซึ่งก็หมายถึง ผูสอนและผูเรียนให

มากที่สุด 

การจัดตารางเรียนตารางเรียนตารางสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานับวาเปนงานที่ยุงยาก ซับซอน 

เนื่องจากเปนสถาบันการศึกษาขนาดใหญที่มีจ านวนนักศึกษาเปนจ านวนมาก มีเงื่อนไขหลาย อยางที่จะตอง

พิจารณาควบคูไปกับการจัดตารางเรียนตารางสอน ซึ่งผูปฏิบัติตองอาศัยประสบการณใน การจัดตารางและแกไข 

ปญหา หากเกิดขอผิดพลาดอาจจะมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนได้จากความเปนมาและความส าคัญ    

ดังกลาวผูเขียนจึงไดจัดท าคมูือการจัดตารางเรียนตารางสอนขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 

1.เพ่ือใช้เป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 สวนสุนัทาเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2.เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทดแทนกันได้ และสามารถให้ผู้เริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ 
รวดเร็ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน 

3.เพ่ือให้ผู้รับบริการน ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

 
1.3 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 

1.ไดคู้่มือแนวทางการปฏิบัติงาน 
2.ได้คู่มือให้เพ่ือผู้ปฏิบัติงานสามารถทดแทนกันได้  
3.ได้คู่มือให้ผู้รับบริการน ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้ 

 
1.4 ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงาน 

 คูมือการจัดท าการจัดตารางเรียนตารางสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนัทาครอบคลุมขั้นตอน
เริ่มตั้งแต การขอรายชื่อผูสอน รายวิชาที่เปิดสอน การจัด ตารางเรียนตารางสอน การตรวจสอบความถูกตองของ
ตารางเรียนตารางสอนของอาจารยและนักศึกษา ซึ่งนักวิชาการศึกษาเปนผูด าเนินการในทุกภาคการศึกษา 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ตารางสอน  หมายถึง ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสอนส าหรับอาจารย์ ให้กับนักศึกษาในของปี
การศึกษาภาคเรียนนั้นๆ ว่าสอนวันใด  เวลาใด อาจารย์ทุกคนต้องเข้าสอนตามตารางสอนมหาวิทยาลัยก าหนด 
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ตารางเรียน หมายถึง ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนส าหรับนักศึกษาในของปีการศึกษาภาค
เรียนนั้นๆว่าเรียนวันใด เวลาใด เรียนวิชาใด 

รายวิชา     หมายถึง  รายวิชาที่อยู่ในแผนการศึกษาปกติของหลักสูตรต่างๆ  
เวลาเรียน   หมายถึง วันจันทร์-ศุกร์ หรือวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 08.00-17.00 น. คาบละ1 ชั่วโมง 

 นักศึกษา    หมายถึง  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

กลุ่มเรียน   หมายถึง จ านวนรายวิชาที่เปิดในแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษา 
อาจารย ์    หมายถึง  อาจารย์คณะครุศาสตร์ หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ีมีรายวิชา

รับผิดชอบจัดสอนให้คณะครุศาสตร์ 
ห้องเรียน    หมายถึง ห้องเรียนในอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ อาคาร 11 

 คณะ          หมายถึง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีการศึกษา  หมายถึง ภาคเรียนที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม จนถึง 15 ธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 เริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม จนถึง 15 พฤษภาคม  
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บทท่ี 2  

หน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารจัดการการจัดตารางเรียนตารางสอน 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนสุนัทา 

2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ผู้จัดท าคู่มือรับผิดชอบ 
ฝ่ายบริการการศึกษา มีทั้งหมด 2 งาน ประกอบด้วย 

 1. งานบริหารงานทั่วไป มีทั้งหมด 12 กิจกรรมหลัก   
 1.1 การจัดท าเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ 
 1.2 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์/คณาจารย์ประจ า/ที่ปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 

 1.3 การเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 

 1.4 การจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ 

 1.5 การจัดโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ 

 1.6 การจัดท าใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ/หรือเกิน 12 คาบ/ภาคพิเศษ 

 1.7 การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทั่วไปฝ่ายวิชาการ 

 1.8 การจัดท าประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 1.9 การจัดท าปฏิทินวิชาการ 

 1.10 การจัดท าคู่มืออาจารย์พิเศษ 

 1.11 การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน 

 1.12 การสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ทั้งสาขา/คณะ 

 2. งานหลักสูตรและการสอน มีทั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก   

 2.1 การส่งหลักสูตรให้คุรุสภา 
 2.2 การจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
 2.3 การจัดท าตารางสอน/สอนต่างคณะ 
 2.4 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 2.5 การเปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 2.6 การเก็บรวบรวม มคอ.3-7 
 2.7 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 2.8 การจัดท าตารางสอบและบรรจุข้อสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป 
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2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 

 2.2.1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)   
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2.2.2 โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 
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2.2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) ฝ่ายบริการการศึกษา 

 

อาจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ 

คณบดี 

นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร 

นักวิชาการศึกษา 

 

นางสาวกาญจนา  ดีพรม 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวไสวรินทร์  มูลจันทร์หอม 
พนักงานบัญชีและการเงิน ส.3 

 

นางรวินันท์  พระยาน้อย 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

งานทะเบียนแลประมวลผลข้อมูล งานหลักสูตรและการสอน บริหารงานทั่วไป รับเข้าศึกษาศึกษา

ต่อ 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รักษาการหัวหน้างานฝ่ายบริการการศึกษา 
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การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน “เรื่องการจัดตารางเรียนตารางสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนัทา” 

การด าเนินงานของฝ่ายบบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับผิดชอบการด าเนินงานจ านวน 5 หลักดังนี้ 

กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริการการศึกษา       

 มีทั้งหมด 5 งานหลัก ประกอบด้วย 
 1. งานบริหารงานทั่วไป มีทั้งหมด 12 กิจกรรมหลัก   
    (ภาระงานนางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร) 
 1.1 การจัดท าเอกสารประกันคณุภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ 
 1.2 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์/คณาจารย์ประจ า/ที่ปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 

 1.3 การเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 

 1.4 การจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ 

 1.5 การจัดโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ 

 1.6 การจัดท าใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ/หรือเกิน 12 คาบ/ภาคพิเศษ 

 1.7 การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทั่วไปฝ่ายวิชาการ 

 1.8 การจัดท าประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 1.9 การจัดท าปฏิทินวิชาการ 

 1.10 การจัดท าคู่มืออาจารย์พิเศษ 

 1.11 การจัดท าหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา/ความประพฤติ 

 1.12 การจัดท าโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

 2. งานหลักสูตรและการสอน มีทั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก    
     (ภาระงานนางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร) 
 2.1 การส่งหลักสูตรให้คุรุสภา 
 2.2 การจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
 2.3 การจัดท าตารางสอน/สอนต่างคณะ 
 2.4 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 2.5 การเปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 2.6 การเก็บรวบรวม มคอ.3-7 
 2.7 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 2.8 การจัดท าตารางสอบและบรรจุข้อสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป 
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 3. งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล มีทั้งหมด 14 กิจกรรมหลัก   
       (ภาระงานนางสาวกาญจนา  ดีพรม) 
 
 3.1 การจัดพิมพ์ – อัดส าเนาข้อสอบและค าอธิบายรายวิชา 
 3.2 การส่งเกรดผ่านระบบอินเตอร์เนต 
 3.3 การขอแก้ไขผลการเรียน 
 3.4 การส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า 
 3.5 การขอเปิดรายวิชา 
 3.6 การขอคืนสภาพนักศึกษา/การลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
 3.7 การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนน 
 3.8 การเพ่ิม – ถอน – ยกเลิก รายวิชา 
 3.9 การเพ่ิม – ถอน ยกเลิก รายวิชาล่าช้า 
 3.10 การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน 
 3.11 การส่งแก้ค่าระดับคะแนนและการขอส่งค่าระดับคะแนนล่าช้า (กรณีไม่มีชื่อลงทะเบียน) 
 3.12 การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 
 3.13 การยื่นค าร้องขอสอบภายหลัง 
 3.14 การรวบรวมคะแนนและการส่งค่าระดับคะแนน 
 
 4. งานการรับเข้าศึกษาต่อ มีทั้งหมด 1 กิจกรรมหลัก   
        (ภาระงานนางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร) 
 4.1 การจัดท าแผนการรับนักศึกษาประจ าปี 
 
 5. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีทั้งหมด  5 กิจกรรมหลัก 
     (ภาระงานนางสาวไสวรินทร์  มูลจันทร์หอม) 
 5.1 การจัดท าหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 5.2 การจัดท าโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์ 
 5.3 การจัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์ 
 5.4 การจัดท าคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 5.5 การจัดท าหนังสือ มคอ.3 มคอ.4 และ มคอ.6  
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บทที่ 3  
หลักเกณฑ์ วิธีการปฏบิัติงาน ข้ันตอนและ 

ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต/ความเสี่ยง 
  

การปฏิบัติงาน  “เรื่องการจัดตารางเรียนตารางสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”  
มีหลักเกณฑว์ิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอน และข้อควรระวัง/ข้อสังเกต/ความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

3.1.1 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561        

มีเนื้อหาครอบคลุมกับการจัดการศึกษาประกอบด้วย หมวด 1 การรับเข้าศึกษา หมวด 2 ระบบการจัดการศึ กษา  

หมวด 3 การลงทะเบียน หมวด 4 การวัดและประเมินผลการศึกษา หมวด 5 การลา การย้ายสาขาวิชา และการ

พ้นสภาพ หมวด 6 การเสนอให้ส าเร็จการศึกษา หมวด 7 การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเข้าสู่

การศึกษาในระบบ และบทเฉพาะกาล  ซึ่งการจัดตารางเรียนตารางสอนจะมีความเกี่ยวข้องกับหมวด 2 ระบบการ

จัดการศึกษา ข้อ 13 และ 14 

3.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กิจกรรมวิชาการ ประจ าเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2562 ปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอนจะต้องด าเนินการตามปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อ 2  การจัดการเรียนการสอบ 

3.1.3  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การก าหนดชั่วโมงสอนของคณาจารย์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 
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3.2 วิธีการปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอน 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการคณะเข้าท่ีเว้บไซต์ www.reg.ssru.ac.th และใส่รหัสผู้เข้าใช้ รหัสผ่าน เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เข้าเมนูเจ้าหน้าที่คณะด้านขวามือแล้วคลิกเลือก “จัดตารางสอน” 
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3. เข้าสู่เมนจูัดการตารางสอนเรียบร้อยจะปรากฎหน้าต่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ด าเนินการใส่ข้อมูลปีการศึกษาและภาคการศึกษาที่ต้องการลงในช่องปีการศึกษา และภาคการศึกษาที่ 
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5. กรอกข้อมูลทั้ง 2 ช่องให้ครบถ้วนและคลิกแสดงผลจะปรากฎหน้าต่างหน้าให้กรอกข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ด าเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบจัดการตารางสอนลงในช่องว่าง รายการดังนี้ 1) เลือกประเภทนักศึกษา           
2) ระดับการศึกษา (ตามหลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี) 3) สาขาวิชา  4) รุ่น/ปีที่เข้า 5) หมู่ นศ. 6).กลุ่มเรียน 7) รหัส
วิชา .วันเรียน 8) เวลาเรียน 9) ห้องเรียน 10) รหัสอาจารย์ / รหัสทีมผู้สอน 11) บันทึกข้อมูลคลิกเพ่ิมข้อมูล 
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7. หลังจากระบุข้อมูลเข้าระบบจัดการตารางสอนจะปราฎกหน้าต่างนี้ จากนั้นตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นคลิก
เพ่ิมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. เมื่อคลิกเพ่ิมข้อมูลจะปรากฏข้อมูลรายละเอียดตารางสอนเป็นตารางข้อมูลรายละเอียดวิชา การเรียนการสอน 
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9. หลังจากด าเนินการกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ สามารถด าเนินการกรอกข้อมูลรายวิชาต่อไปได้ ตามข้อ 6. 
และตรวจสอบการแสดงข้อมูลให้ครบ หรือถ้ามีการแก้ไขสามรถด าเนินการปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. หลังจากด าเนินการกรอกข้อมูลตารางสอนในแต่ละสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว สามารถประมวลผล   
     คลิกค าว่า รายงานตารางสอน 
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13. รายงานตารางสอนต้องกรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วนสามารถรายงานได้ทีละสาขาวิชา 
     หรือเลือกให้รายงานทั้งคณะได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  เมื่อกรอกข้อมูลที่ต้องการรายงานผลเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่มที่ 1 ค าว่า รายงานสรุปตารางสอน/ตารางสอบ 
(ภาพรวม 1 ภาคเรียน) 
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15. ระบบจะประมวลรายงานผลข้อมูลตารางสอนออกมาเป็นไฟล์ PDF ตามรายการข้อมูลที่เรากรอก 

 
16. หลังจากรายงานข้อมูลตารางสอนเสร็จเรียบร้อยให้กลับไปท่ีหน้าแรก แล้วคลิกไปค าว่า ออกนอกระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. ปรากฏหน้าต่างใหม่การออกจากระบบเรียบร้อย 
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3.3 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Flow Chart) 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งให้ต่างคณะจัดผู้สอน 

ส่งให้หัวหน้าสาขาวิชา 

จัดผู้สอน 

แจ้ง/บันทึกส่งรายวิชาแยก

ตามสาขาวิชาให้ส่งรายชือ่

อาจารย์ผู้สอน 

น ารายวิชามาจัดท าตาราง

เรียน ตารางห้อง ตาราง

ผู้สอน 

คีย์ลงระบบทะเบียน 

ตรวจสอบตารางสอนตาม

แผนการเรียน 

เร่ิมต้น 

รายวิชาของคณะ

ทั้งหมด 

รายวิชาของคณะ

ทั้งหมดถูกต้อง 

ตารางเรียน 

ตารางสอน  ตาราง

ห้องทั้งหมดถูกต้อง 

พิมพ์ตารางเรียน  ตารางสอน 
ตารางห้อง ติดประกาศ 



24 

 

 

การปฏิบัติงานการจัดท าตารางสอน/สอนต่างคณะ 
1.ตรวจสอบและจัดพิมพ์ พร้อมสรุปรายวิชาจากแผนการเรียนเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 
2.ท าบันทึกส่งรายวิชาตามข้อ 1ให้กับหัวหน้าสาขาจัดตารางสอน+ กรณีสอนต่างคณะให้ท าบันทึกขอ

ผู้สอนต่างคณะ 
3.จัดท าตารางเรียน ตารางห้อง ตารางผู้สอน 
4.บันทึกข้อมูลลงระบบทะเบียน +คีย์ข้อมูลรายวิชาต่างคณะในระบบ (ปรับflow-กรณีมีผู้สอนต่างคณะ) 
5.ตรวจสอบตารางสอนให้ตรงกับแผนการเรียน 
6.แจ้งผู้สอนผู้เรียนตรวจสอบตารางสอนทางเว็บไซต์/ส าเนา พร้อมติดประกาศในบอร์ด
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3.4 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI ) 

  (ระบุ รายละเอียดวิธีการท างานเฉพาะ หรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ 

มีค าแนะน าในการท างาน รวมทั้งวิธีที่องค์การใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด) 

 

 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 

การจัดตารางเรียนตารางสอนประจ าภาคแต่ละปีการศึกษา 

ค าจ ากัดความ 

จัดตารางเรียนตารางสอน คือ การบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ ให้กับ

นักศึกษาในของปีการศึกษาภาคเรียนนั้นๆ ว่าสอนวันใด  เวลาใด อาจารย์ทุกคนต้องเข้าสอนตามตารางสอน

มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาว่าเรียนวันใด เวลาใด เรียนวชิาใด 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ตรวจสอบและจัดพิมพ์ พร้อมสรุปรายวิชาจาก

แผนการเรียนเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

3 วัน เจ้าหน้าทีว่ิชาการ แบบฟอร์มแผน 

การเรียนประจ าปี

การศึกษา 

2. ท าบันทึกส่งรายวิชาตามข้อ 1 ให้กับหัวหน้า

สาขาจัดตารางสอน+กรณีสอนต่างคณะให้ท า

บันทึกขอผู้สอนต่างคณะ 

15 นาที เจ้าหน้าทีว่ิชาการ แบบฟอร์มลงข้อมูล
ส าหรับการจัด
ตารางสอน 

คณะครุศาสตร์ 
3. จัดท าตารางเรียน ตารางห้อง ตารางผู้สอน 15 วัน เจ้าหน้าทีว่ิชาการ แบบฟอร์ม

ตารางสอนอาจารย์ 

ตารางเรียน

นักศึกษา 

ตารางห้อง 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 

การจัดตารางเรียนตารางสอนประจ าภาคแต่ละปีการศึกษา 

ค าจ ากัดความ 

จัดตารางเรียนตารางสอน คือ การบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ ให้กับ

นักศึกษาในของปีการศึกษาภาคเรียนนั้นๆ ว่าสอนวันใด  เวลาใด อาจารย์ทุกคนต้องเข้าสอนตามตารางสอน

มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาว่าเรียนวันใด เวลาใด เรียนวชิาใด 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4 บันทึกข้อมูลลงระบบทะเบียน +คีย์ข้อมูล

รายวิชาต่างคณะในระบบ (ไม่เกิน 100 กลุ่มเรียน) 

2 วัน เจ้าหน้าทีว่ิชาการ - 

5 ตรวจสอบตารางสอนให้ตรงกับแผนการเรียน 2 วัน เจ้าหน้าทีว่ิชาการ - 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ตรวจสอบและจัดพิมพ์ พร้อมสรุปรายวิชาจากแผนการเรียนเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 
2. ท าบันทึกส่งรายวิชาตามข้อ 1 ให้กับหัวหน้าสาขาจัดตารางสอน+กรณีสอนต่างคณะให้ท าบันทึกขอ

ผู้สอนต่างคณะ 
3. จัดท าตารางเรียน ตารางห้อง ตารางผู้สอน 

- จัดเตรียมข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกตามสาขา ตามหมู่เรียน  
- จัดเตรียมข้อมูลจ านวนตารางห้องเรียนทั้งหมดของคณะฯ  
- จัดเตรียมข้อมูลจ านวนอาจารย์ผู้สอนตามสาขาวิชา 
- น าสรุปรายวิชาทั้งหมดท่ีสาขาส่งชื่อผู้สอน แยกตามสาขา ตามหมู่เรียน มาจัดท าตารางเรียน 

ตารางสอน ลงวัน เวลา ลงห้องเรียน  
- จัดท าลง Paper โดยมีแบบฟอร์ม นักศึกษาแยกตามสาขา ตามหมู่เรียน  ตารางห้องเรียน 
- จัดตารางสอบ ลงวันเวลาสอบ แยกตามสาขา ตามหมู่เรียน   

4 บันทึกข้อมูลลงระบบทะเบียน +คีย์ข้อมูลรายวิชาต่างคณะในระบบ (ไม่เกิน 100 กลุ่มเรียน) 
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-  น ารายวิชาทั้งหมดท่ีจัดมือเรียบร้อยแล้ว มาคีย์ลงระบบทะเบียน 
 5 ตรวจสอบตารางสอนให้ตรงกับแผนการเรียน 
  - ปริ้นตารางเรียน แยกตามสาขา ตามหมู่เรียน  ตารางสอน  ตารางห้อง ทั้งหมดจากระบบ 

- น ามาตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนและประชาสัมพันธ์ 

 

3.3 ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต/ความเสี่ยง  

1. ตารางสอนซ้ าซ้อน ห้องเรียนชน  
2. อาจารย์ในคณะรับสอนรายวิชาต่างคณะจัดเวลาชนกันเบิกค่าตอบแทนไม่ได้ 
3. ไม่ช าระค่าลงทะเบียนตามปฏิทินวิชาการ 
4. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผิดกลุ่มเรียน  
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บทท่ี 4  

เทคนิคการปฏิบัติงาน  

การจัดท าตารางเรียนตารางสอนของคณะครุศาสตร์ เปนการจัดท ารายละเอียดขอมูลกระบวนวิชา 

อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ห้องเรียน เวลาเรียนเพ่ือเป็นการรองรับการลงทะเบียนของนักศึกษา ตารางสอนอาจารย์ 

ซึ่งอยูภายใตขอก าหนดของหลักสูตรแตละสาขาวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอนุมัติใหเปดการเรียน

การสอน และสอดคลองตามระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีมี 3 รูปแบบ คือ              1) 

การจัดการศึกษาในระบบ  2) การจัดการศึกษานอกระบบ 3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ระบบฐานขอมูลเว็บไซต์งานทะเบียนกองบริการการศึกษาจะมีขอมูลสวนกลางทีน่ าไปใชในงานตารางสอน 
ประกอบดวยฐานขอมูลตาง ๆ ของการจัดการเรียนการสอน เชน ฐานขอมูลรายวิชาซึ่งมีรายละเอียดของรายวิชา 
อาทิ รหัสวิชา ชื่อวิชา  หนวยกิต ฐานข้อมูลอาจารย ์ผู้สอน อาทิ ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ รหัสงานทะเบียน สังกัด
หน่วยของอาจารย์ จ านวนภาระงานสอน ข้อมูลตารางสอน ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเรียน ตลอดจนฐานขอมูลคณะ 
สาขาวิชา และฐานขอมูลอาจารยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
4.1 เป้าหมายของการจัดตารางเรียนตารางสอน 

1.เพ่ือให้การจัดตารางเรียนตารางสอนตามหลักสูตรครบ และให้ถูกต้องตามหลักสูตรก าหนด 
2.เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนครบตามก าหนดชั่วโมงสอนของคณาจารย์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 
3.นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรครบ และให้ถูกต้องตามหลักสูตรก าหนด 

ตารางเรียนตารางสอนของภาคเรียนเสร็จเรียบร้อยบรรลุผล 
4.การจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนมีห้องเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

 5.นักศึกษาเรียนครบตลอดหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาตามก าหนดระยะเวลา 
 
4.2 เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์/แผนเชิงรุก 

1. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชา วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาเลือกเสรี แตละวิชาตองให ส ารวจหอง
เรียนและอุปกรณ เครื่องมือในลักษณะใดบาง 

2. จัดท าข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนในแตละวิชา จ านวนหมู่เรียนที่จะเปิดสอน 
3. ระยะเวลาหรือจ านวนชั่วโมงในการสอน 
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4. จ านวนหองเรียน เก้าอ้ี สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน และขนาดของหองเรียน รวมทั้ง
ลักษณะหองเรียนที่ใช  

5. จ านวนอาจารยที่จะตองรับผิดชอบในแตละวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนนั้นๆ 
6. จ านวนอาจารย์พิเศษที่มาสอน และความสะดวกในการเชิญมาสอน  
7. ภาระงานสอนของอาจารยแตละคนครบจามประกาศภาระงานสอนครบตามก าหนดชั่วโมงสอนของ

คณาจารย์ 
8.จัดท าบันทึกข้อความส่งถึงหัวหน้าสาขาให้ส่งรายวิชา ชื่อผู้สอน โดยก าหนดวันที่ส่งภายใน 7-14 วัน 
9.ค านวณระยะเวลาการจัดท าตารางสอนให้เสร็จตามปฏิทินวิชาการกิจกรรมวิชาการของภาคเรียนที่

มหาวิทยาลัยก าหนด (อ้างอิงตามปฏิทินกิจกรรมวิชาการ)  
 

4.3 เทคนิคการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน 
- กลุ่มเรียนของนักศึกษา 

 1. ก าหนดกลุ่มเรียนรายวิชาชีพครูให้กับแต่ละสาขาวิชาให้ครบแต่ชั้นปี เช่น สาขาวิชาสังคมศึกษา จ านวน 
2 กลุ่มเรียนแบ่งเป็น 001 และ 002 ภาษาไทย จ านวน 2 กลุ่มเรียนแบ่งเป็น 003 และ 004  ภาษาอังกฤษ จ านวน 
2 กลุ่มเรียนแบ่งเป็น 005 และ 006 คณิตศาสตร์ จ านวน 2 กลุ่มเรียนแบ่งเป็น 007 และ 008 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จ านวน 2 กลุ่มเรียนแบ่งเป็น 009 และ 010 การศึกษาปฐมวัย จ านวน 2 กลุ่มเรียนแบ่งเป็น 011 และ 012 และ
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 กลุ่มเรียนแบ่งเป็น 013 และ 014 เป็นต้น 

- กลุ่มผู้สอนรายวิชาชีพครู 
1.ฝ่ายวิชาการจัดท าข้อมูลรายวิชาชีพครูที่เปิดของของภาคเรียนของ โดยท าท าแยกรายวิชาของแต่ละชั้น

ปีส่งให้หัวหน้ากลุ่มวิชาชีพครูส ารวจผู้สอนให้ครบทุกรายวิชา 
- กลุ่มผู้สอนรายวิชาเอก 
1.ฝ่ายวิชาการจัดท าบันทึกส ารวจรายวิชาที่เปิดสอนของภาคเรียนไปยังหัวหน้าสาขาวิชาพร้อมแบบฟอร์ม

และรวบรวมข้อมูล 
2. กรณีท่ีอาจารย์ผู้สอนระบุวันเวลาในการสอน ควรจัดให้ลงตารางเรียนก่อนอาจารย์ที่ไม่ระบุวันเวลาสอน 
2. เริ่มคีย์ตารางสอนยังมีชื่อาจารย์ไม่ครบใส่ชื่อวิทยาลัย และเว้นข้อมูลวัน เวลา ห้องเรียนไว้ก่อน 
3. การจัดตารางเรียนตารางสอนควรจัดรายวิชาที่เรียนรวมก่อน  
5. ตารางสอนที่มีรายวิชาการศึกษาทั่วไปขั้นกลางให้จัดรายวิชาที่เป็น 3 คาบเรียน อยู่ก่อนและหลัง

รายวิชาการศึกษาทั่วไป คือช่วงเวลา 08.00 – 11.00 น. และ เวลา 14.00-17.00 น. 
6. รายวิชาที่มีเวลาเรียน 4 คาบเรียน ควรจัดตารางเรียนวันอ่ืนที่ไม่ใช่วันที่มีเรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไป 

ในกรณีที่มีรายวิชาทฤษฏีและปฏิบัติสามารถแยกคาบเรียนได้ ขึ้นอยู่ทางอาจารย์ผู้สอนสามารถมาสอนได้หรือไม่ 
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8. จ านวนชั่วโมงสอน ภาคปกติต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมง ภาคพิเศษต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมง รวมกันแล้วต้องไม่
เกิน 24 ชั่วโมง ถ้ากรณีมีนักศึกษาต้องการเปิดรายวิชาให้ท าบันทึกข้อความชี้แจ้งกลับมายังกองบริการการศึกษา
เพ่ือเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการอนุญาต 

7. ควรส่งตารางเรียนตารางสอนพร้อมกันทุกคณะ เพ่ือช่วงเวลา และห้องเรียนที่ว่างส าหรับจัดให้กับ
หน่วยงานที่ห้องเรียนไม่เพียงพอ 
 

4.4 เทคนิคการท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
1. ผู้ปฏิบัติงานให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
2. ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้วยจิตบริการ แก่ผู้ขอรับบริการให้ได้ข้อมูลที่ดี 
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านงานวิชาการทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจได้

ทราบ 
4.ให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5.จัดท าแผนการด าเนินงานกิจกรรมที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระทบน้อยที่สุด 
 

4.5 ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน 
1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าระบบจัดตารางสอนได้ที่เว็บไซต์ www. Reg.ssru.ac.th ในการกรอกเข้ามูล

ตารางเรียนตารางสอนลงในระบบ ตามก าหนดช่วงเวลาที่ งานหลักสูตร กองบริการการศึกษาก าหนดเท่านั้น 
    กรณหีากคณะด าเนินการจัดตารางเสร็จไม่ทันตามก าหนดจะต้องจัดท าบันทึกข้อความความอนุเคราะห์

แก้ไขตารางเรียนหรือเปิดระบบ เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลลงในระบบให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเวลานักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนนั้นๆ 

2. อาจารย์ที่รับผิดชอบสอนตั้งแต่ 2 คนเป็นต้นไปในหนึ่งรายวิชาจะใช้ค าว่า อ.ทีม ซึ่งอาจารย์จะต้องมี
รหัสงานทะเบียนเข้าเป็นรหัสทีม ส าหรับเข้าดูข้อมูลการเรียนการสอนเทอมนั้นๆ ตลอดไปจนส่งค่าระดับคะแนน 

3. การจัดตารางเรียนตารางสอนควรจัดด้วยความรอบคอบอาจารย์ นักศึกษา ห้องเรียน เวลาเรียนในหนึ่ง
สัปห์ดาต่อนักศึกษาหนึ่งกลุ่มเรียน จะต้องไม่ซับซ้อน หากจัดแล้วเกิดความซับซ้อนเนื่องจากมีปริมาณปัจจัยในการ
จัดค่อยข้างซับซ้อน เวลากรอกข้อมูลลงในระบบจะด าเนินการไม่ได้ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ซ้ าซ้อน” ไม่สามารถ
บันทึกข้อมูลตารางสอนได้ และระบบจะแจ้งสาเหตุให้ทราบเพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง 

 4.การพิจารณาการจัดตารางสอนตามธรรมชาติของแตละรายวิชา เพ่ือเอ้ืออ านวยตอการเรียนของ  
นักศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และไมใหผลของวิชาหนึ่งกระทบกับอีกวิชาหนึ่ง เชน  
วิชาภาคปฏิบัติ ควรจะจัดควบคูกับทฤษฎีของวิชานั้น และไมควรเปน 2 รายวิชาในหนึ่งวัน 
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4.6 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานที่ดี ผู้ปฏิบัติงานควรมีคุณธรรม และจริยธรรมในการท างานเป็นอย่างมีจิตบริการ ถูกวิธี 

เป็นขั้นตอนมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 
1) ผู้ปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างไม่มีอคติ 

  2) ไม่คัดลอกข้อมูลของบุคคลอื่นมาเป็นผลงานตนเองโดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา 
คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 

3)  มีความซื่อสัตย์ ในการท างานเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และงานที่เราได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ และไม่คดโกงหรือหลอกลวงผู้อื่น เราจึงจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน 

4) มีความเสียสละ ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เราจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการให้และการแบ่งบัน ช่วยคนอ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน 

5) มีความยุติธรรม ในการท างานเราจะต้องไม่ล าเอียงหรือถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่เราเชื่อต้อมีความเป็น
กลาง ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก ไม่มีอคติกับเรื่องต่างๆ ที่ได้ยินหรือรับฟังจึงจะต้องที่น่านับถือของผู้ร่วมงาน 

6) มีความประหยัด ในการท างานเราต้องรู้จักอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากร โดยการน าสิ่งที่เหลือใช้หรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วมาดัดแปลงซ่อมแซม และแก้ไข เพ่ือการท าสิ่งที่ไม่มี
คุณค่าให้มีคุณค่ามากข้ึน 

7) มีความขยันและอดทน ในการท างานเราจะต้องมีความมุ่งมั่นต่องานที่เรารับมอบหมาย เพ่ืองานนั้น
บรรลุเป้าหมาย  ตามที่ได้ตั่งไว้ เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในการท างานให้น าปัญหาหรืออุปสรรคนั้นมาปรับปรุง
และแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

8) มีความรับผิดชอบ ในการท างานเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายผู้ร่วมงาน ลูกค้า 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิตสินค้า  ร่วมทั้งไม่ท าลายทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9) มีความตรงต่อเวลา เป็นวินัยพื้นฐานในการท างาน มีความตรงต่อเวลา ไม่มาท างานสายและต้องส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด เพราะถ้าเราไม่ส่งงานตามก าหนดท าให้ผู้ที่ท างานต่อจากเราได้รับผลกระทบ และท า
ให้งานนั้นไม่ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สร้างความเสียหายต่อองค์กร 
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บทท่ี 5  
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

การจัดตารางเรียนตารางสอนในระดับคณะเป็นการจัดรายวิชาเรียน อาจารย์ผู้สอน  ผู้เรียน และห้องเรียน 
การด าเนินการลงในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยจะต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตารางเรียน
ตารางสอน  ซึ่งรายงานตารางสอนที่ได้นั้น มีความมีความถูกต้องตามแผนการเรียน และเป็นที่พอใจของอาจารย์
ผู้สอนและผู้เรียน ให้มากที่สุด โดยปัญหาการจัดตารางสอนในระดับคณะรายละเอียด ดังนี้ 
 

5.1 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนาด้านหลักเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 
 ปัญหา 
 การจัดตารางเรียนตารางสอนไม่ทันตามระยะเวลาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในแต่ละภาค
การศึกษาเนื่องจากสาขาวิชาส่งข้อมูลไม่ทันตามก าหนด 

แนวทาง 
สาขาวิชาควรจะมีการวางแผนเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 

ภาคการศึกษา 
การพัฒนา 
ฝ่ายบริการการศึกษาน าเสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณาเพ่ือใช้เป็นแนว

ปฏิบัติงาน 

5.2 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนาด้านวิธีการปฏิบัติงาน 
 ปัญหา 

อาจารย์ผู้สอนแต่ละสาขาวิชามีการก าหนดปัจจัยด้านวัน เวลาสอน ห้องเรียนตามความสะดวกของตนเอง
มีปริมาณข้อมูลและเงื่อนไขจ านวนมาก เป็นตัวบังคับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่จัดตารางเรียน/ตารางสอน
ก่อให้เกิดความเครียดกับเจ้าหน้าที่และอาจเกิดข้อผิดพลาดได ้

แนวทาง 
ปรึกษาหารือกับหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อทุก

ท่านต้องการก าหนดวัน-เวลาสอน และขอความอนุเคราะห์ในการให้ความสะดวกในการจัดตารางสอนแต่ละภาค
การศึกษาโดยควรยึดนักศึกษาว่านักศึกษาต้องเรียนวิชาใดทั้งรายวิชาคณะและรายวิชาการศึกษาทั่วไปฯ และความ
พร้อมของห้องเรียนเป็นหลัก เพราะถ้ายึดอาจารย์ผู้สอนเป็นหลักมากเกินไปจะท าให้เกิดความยุ่งยาก ในการจัด
ตารางสอนและอาจเกิดข้อผิดพลาดและจะเกิดผลกระทบตามมา 
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การพัฒนา 
ประชุมหัวหน้าสาขาวิชาวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตรจัดผู้สอนลงรายวิชาของคณะให้มีจ านวนชั่วโมง

ภาระงานครบ และกรณีอาจารย์ผู้สอนระบุ วัน เวลาสอน ห้องเรียน หรือกรณีอาจารย์รับสอนรายวิชาต่างคณะ
ผู้สอนต้องแจ้งข้อมูลการสอนให้ทราบล่วงหน้าก่อน เพ่ือให้จัดการข้อมูลลงตารางเรียนก่อนอาจารยใที่ไม่ระบุ
เงื่อนไข  

 

5.3 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนาด้านก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน 
 ปัญหา 
 การจัดตารางเรียนตารางสอนแต่ละภาคเรียนมีการแก้ไขข้อมูลบ่อย ไม่สามารถประกาศตารางเรียนรวม
คณะได้ตามก าหนดของมหาวิทยาวิทยาลัย เนื่องจากขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนบางรายวิชา เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบสอน  

แนวทาง 
สาขาวิชาควรมีการวางแผนเกี่ยวกับความพร้อมเรื่องอาจารยใผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาและมีแนวทาง

แก้ปัญหาอาจารย์ผู้สอนได้อย่างทันที 
การพัฒนา 
สาขาวิชาจัดรายวิชาตามหลักสูตรแผนการเรียนให้กับผู้สอนในสาขาวิชาให้ครบ หรือจ านวนที่เหมาะสม

ก่อนแล้วจึงจัดรายวิชาเรียนรวมวิชาชีพครูให้กับผู้สอนที่มีภาระงานสอนจ านวนไม่ครบตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

5.4 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนาด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน 
 ปัญหา 
 การขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน และห้องเรียนในแต่ละภาคเรียนเนื่องจากปัจจัยภายนอกอาทิ อาจารย์ผู้สอน
ลาหรือป่วยกระทันหัน ห้องเรียนส าหรับการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ลักษณะห้องเรียนไม่เหมาะสมกับรายวิชาที่
เรียน 

แนวทาง 
รวบรวมรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของทุกหลักสูตร ร่างรายชื่อาจารย์ผู้สอนใน

แต่ละวิชาที่เป็นศาสตร์ของอาจารย์ผู้สอนที่คณะมีอยู่ กรณีรายวิชาเฉพาะด้านวิชาปฏิบัติมีความจ าเป็นต้องขอ
ความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนต่างคณะ สาขาวิชาจะต้องประสานไปยังสาขาท่ีจะขอความอนุเคราะห์ผู้สอนเพ่ือให้
สาขาจัดหาผู้สอนให้  ก าหนดให้อาจารย์ไปฝึกอบรมในบางรายวิชาที่ขาดแคลนครูอาจารยใที่จะสอน เสนอ
ศักยภาพอาจารย์พิเศษ 
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จัดห้องเรียนที่เหมาะสมห้องเรียนกับรายวิชาที่เรียนโดยจะท าการส ารวจข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนและ
ลักษะห้องเรียนที่จ าเป็นในรายวิชาเฉพาะด้านเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนการสอนโดยค านึงถึงประโยชน์ของนักศึกษาเป็น
ส าคัญ 

การพัฒนา 
จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะเพ่ือวางแผนจัดหาผู้สอนตลอดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของทุก

หลักสูตรเพื่อให้อาจารย์สามารถเตรียมการเรียนการสอนล่วงหน้าและส ารวจห้องเรียนที่มีความจ าเป็นในรายวิชา
เฉพาะด้านเพ่ือบริหารจัดการห้องเรียนให้ได้รับความพึงพอใจจากอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน 

5.5 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนาแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ปัญหา 
 การเข้าบันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนลงในระบบจัดตารางสอนในเว็บไซต์งานทะเบียนและ
ประมวลผลจะสามารถเข้าได้ตามช่วงเวลาที่งานหลักสูตรก าหนดซึ่งไม่มีแผนก าหนดการเปิด -ปิดระบบให้ทราบ 
เป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงานจัดท าข้อมูลในกระดาษเพ่ือบันทึกลงในระบบได้ทันเวลา ถ้าคณะฯจะแก้ไขข้อมูลตารางเรียน
ตารางสอนจะต้องท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์แก้ไขตารางเรียนตารางสอนของภาคเรียนนั้น 

แนวทาง 
จัดท าบันทึกข้อความเสนอจัดท าแผนก าหนดการเปิด – ปิด ระบบจัดตารางสอนงานหลักสูตร กองบริการ

การศึกษาเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของคณะ/วิทยาลัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลตารางเรียนตารางสอนเสร็จทันและ
สามารถรับทราบช่วงการเปิด-ปิดระบบจัดตารางสอนได้อย่างชัดเจน 

การพัฒนา 
ผู้ปฏิบัติงานของคณะ/วิทยาลัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลตารางเรียนตารางสอนให้มีประสิทฺธิภาพและ

สามารถจัดท าตารางเรียนตารางสอนเสร็จตามประกาศตารางเรียนรวมได้ตามประกาศ 

5.6 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนาด้านท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจการปฏิบัติงาน 
 ปัญหา 
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาไม่พึงพอใจห้องเรียนเนื่องจากห้องเรียนไม่ได้อยู่อาคารของคณะ อาจารย์และนักศึกษา
ท าเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียน เวลาสอน ท าให้ต้องจัดใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดผลกระทบในหลายด้าน ท าให้
งานส่วนนี้ไม่ แล้วเสร็จจนสิ้นภาคการศึกษา 

แนวทาง 
ควรชี้แจงท าความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อต้องการ

เปลี่ยนแปลงห้องเรียน ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับรายวิชาที่จะชอเปลี่ยน นั้น ค านึงถึงนักศึกษาและพร้อมของ
ห้องเรียนเป็นหลัก  
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การพัฒนา 
ผู้ปฏิบัติงานศึกษาค าอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือจัดสรรค์ห้องเรียนที่เหมาะสมพร้อมกับส ารวจข้อมูล

ลักษณะห้องเรียนที่สาขาวิชาจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอนอย่างสูงสุด 
 

5.7 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนาด้านประเมินผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 
 ปัญหา 
 ผู้รับการประเมินไม่เคยทราบจุดควรปรับปรุงพัฒนาตนเองจากประเมินผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 

แนวทาง 
การน าเสนอแนวคิดในการร่วมรับฟังผลประเมินของฝ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบเพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา

ตนเองให้ดีขึ้น 
การพัฒนา 
ฝ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
 

5.8 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนาด้านตัวบุคคล 
     5.8.1 ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 ปัญหา 

การท างานเป็นทีมในฝ่ายไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก การมอบหมายผู้รับผิดชอบงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปียังไม่เป็นระบบ และงานนอกเหนือจากแผนปฏิบัติราชการที่คณะมอบหมายให้ฝ่ายด าเนินการ 
ผู้ร่วมงานไม่ใส่ใจงานที่เป็นส่วนร่วมของฝ่ายเท่าที่ควร ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
ขาดแรงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวมในบางครั้ง 

แนวทาง 
ฝ่ายจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติราชการ และงานนอกเหนือจากแผนปฏิบัติราชการที่คณะมอบหมายให้กับ

ทีมงานในฝ่ายทราบและพิจารณางานจัดกลุ่มงานทั้งงานตามแผนปฏิบัติราชการและงานนอกเหนือแผนปฏิบัติราช 
ที่มีการด าเนินงานและการรายงานผลความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกันโดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรับทราบอย่าง
ชัดเจน โดยทุกครั้งที่มีงานนอกเหนือแผนปฏิบัติราชที่คณะมอบหมายฝ่ายด าเนินการควรแจ้งงานให้ทีมงานในฝ่าย
รับทราบและมอบงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนา 
ฝ่ายจัดประชุมหารือท าแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะและมหาวิทยาลัย มอบหมาย

ผู้รับผิดชอบและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ พร้อมก าหนดให้มีการประชุมย่อย
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การด าเนินงานของฝ่ายทุกๆเดือนเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน และช่วยกันระดมความคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหา
งานในฝ่ายให้บรรลุผลตามแผนปฏิบัติราชได้อย่างน่าพึงพอใจ 

 
    5.8.2 ด้านผู้รับบริการ 

ปัญหา 
อาจารย์ และนักศึกษาไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านวิชาการเป็นผลให้ด าเนินงานไม่ถูกต้อง

ตามเป็นให้ผลการด าเนินงานล่าช้า 
แนวทาง 
วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและกลุ่มงานที่พบปัญหาที่พบมากที่สุด จัดท าข้อมูลขั้นตอนการด าเนินงานและ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักศึกษาทราบ 
การพัฒนา 
วางแผนด าเนินงานจัดท างานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานด้านวิชาการ (R2R) เพ่ือศึกษาหา

แนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลการปฏิบัติงาน 
 

5.9 การท า SWOT 
     5.9.1 จุดแข็งของงานนี้ S 
 - บุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

-บุคลากรมีความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบ 
-การจัดท าเรื่อง ก าหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และ วันหยุดของนักศึกษาตรงตามก าหนดเวลา 
-มีการตรวจสอบเอกสารทุกครั้งก่อนส่งออกภายนอก 

     5.9.2 จุดอ่อนของงานนี้ W 
-สถานที่ท างานคับแคบ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ ตู้เก็บเอกสารมีจ านวนไม่เพียงพอ 
-บุคลากรขาดก าลังใจในการท างาน 
-เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มมีน้อย 
 

    5.9.3 โอกาส ในช่วงนี้ O 
- มีการเข้าร่วมประชุม อบรม เพ่ือพัฒนางานที่ท าอยู่ อย่างต่อเนื่อง 
- มีการติดตามผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก 
-มีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนพิมพ์ 
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    5.9.4 อุปสรรค ในช่วงนี้ T 
 -มีการเปลี่ยนต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ของแต่ละคนแล้วไม่แจ้งมา ทางหน่วยงานให้ทราบท าให้มีการ
พิมพ์ชื่อต าแหน่งไม่ถูกต้อง 

-คณะส่งข้อมูลอาจารย์มาไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
-มีงานอ่ืนเข้าแทรกระหว่างในการปฏิบัติงานประจ าอยู่ 
-ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนการท างาน (โดยไม่ผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะก่อนน าส่ง สนส.) 

 
5.10 ข้อเสนอแนะการจัดตารางเรียนตารางสอน   

1. การจัดตารางเรียนตารางสอนควรจัดรายวิชาที่เรียนรวมกลุ่มก่อน   
2. กรณีที่อาจารยใผู้สอนระบุวันเวลาในการสอน ควรจัดให้ลงตารางเรียนก่อนอาจารยใที่ไม่ระบุวันเวลา 
3. ควรจัดให้นักศึกษาเรียนห้องเดิมในกรณีที่มีการเปลี่ยนวิชาเรียนในคาบเรียนที่ติดต่อกัน  
4. ภาระงานสอนของอาจารย์มีจ านวนชั่วโมงสอน ภาคปกติอย่างน้อย 12 ชั่วโมง และสอนภาคพิเศษ

รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง (นับรวมทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) สามารถเบิกค่าตอบแทนการสอนตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยได ้

5. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมจัดตารางสอนให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้ และสามารถที่จะ
อ านวย ความสะดวกในด้านการจัดตารางสอน ด้านเอกสารรายงานข้อมูลต่างๆ เช่น จัดท าโปรแกรมระบบจัด
ตารางสอนจะได้ไม่ต้องจัดมือด้วยกระดาษก่อนคีย์ลงระบบ เป็นต้น เพ่ือความถูกต้อง ชัดเจนของข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ    

6. การจัดตารางเรียนตารางสอนควรมีการประชุมอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาการในการจัดท าตารางเรียน
ตารางสอนประจ าภาคเรียน ก่อนบันทึกเข้าระบบงานทะเบียนเพ่ือให้การเรียนการสอนเรียนสอนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  

7.ผู้ปฏิบัตงานด้านวิชาการควรเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองเพ่ือให้ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
งานที่ได้รับผิดชอบ 

8. ควรจัดตารางสอบไปพร้อมๆ กับตารางสอน (ปัจจุบันคณะไม่เคยท า) 
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บรรณานุกรม 
 
คู่มือการจัดตารางเรียนตารางสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ .วริศนันท์  ทัดนุ่น 
คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2562.ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญษตรี พ.ศ2561 หมวด 2 หน้า 338-000 : กรุงเทพมหานคร 
http://km.ssru.ac.th/V2014/?View=entry&EntryID=512 สืบค้นข้อมูลวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
https://sites.google.com/a/saschool.ac.th/sudaluk/kha-xthibay-raywicha/hnwy-thi/reuxng-
thi/khunthrrm-ni-kar-tha สืบค้นข้อมูลวันที่ 4 กันยายน 2562 
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ภาคผนวก 

 
-ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กิจกรรมวิชาการ ประจ าเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการก าหนดชั่วโมงสอนของคณาจารย์                             
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
-แบบฟอร์มตารางสอน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง กจิกรรมวิชาการ  

ประจ าเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
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แบบฟอร์มลงข้อมูลส าหรับการจัดตารางสอนคณะครุศาสตร์ 

แบบฟอร์มลงข้อมูลส าหรับการจัดตารางสอนคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่..................ปีการศึกษา ......................... 

ค าชี้แจง : โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมน าส่งกลับคืนมายังฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ 

     เพ่ือการจัดตารางสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน) 
 

1. ข้อมลูทั่วไป 
1) ผู้ให้ข้อมลู (ช่ือ - นามสกลุ)........................................ต าแหน่ง....................เบอร์โทรศัพท์............................. 

2) สาขาวิชา  โปรดท าเครื่อง  ลงในช่องว่าง  

หลักสูตร 5 ปี 

 ภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร ์

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป   การศึกษาปฐมวัย (ภาคปกติ)  สังคมศึกษา 

  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร ์

 หลักสูตร 4 ปี 
 ภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร ์

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป         การศึกษาปฐมวัย   สังคมศึกษา 

  เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา 

2. ข้อมลูวิชาการ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นักศึกษารหัส 
/ชั้นป ี

หมู่นักศึกษา ชื่อ - สกุล  
(ผู้สอน) 

วัน/เวลา 
 

หมายเหตุ 

XXX0000 ………………………... ……/……. ……. อาจารย์....... ……/……  
       
       
       
       

3. ข้อมูลเพ่ิมเติม  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………….. 

FM-EDU-XX 

ติดต่อสอบถามข้อมูลทีฝ่่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ โทร 02-160-1062 ต่อ 110  
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แบบฟอร์มตารางสอนอาจารย์................................สาขาวิชา..วิชาชีพครู......ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คาบ/เวลา 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 

วันจันทร์             
วันอังคาร             

วันพุธ             
วันพฤหัสบดี             

วันศุกร์             
วันเสาร ์             

วันอาทิตย์             
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แบบฟอร์มตารางสอนห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์...........ภาคเรียนที่ 1/2562 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 
 

 

 

คาบ/เวลา 08.00-
09.00 

09.00-
10.00 

10.00-
11.00 

11.00-
12.00 

12.00-
13.00 

13.00-
14.00 

14.00-
15.00 

15.00-
16.00 

16.00-
17.00 

17.00-
18.00 

18.00-
19.00 

19.00-
20.00 

วันจันทร์ 
            

วันอังคาร             
วันพุธ             

วันพฤหัสบดี             

วันศุกร์ 
            

วันเสาร์             
วันอาทิตย์             
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ประวัติผู้เขียน 

 1 ช่ือ – ชื่อสกุล  นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร 

 2 ประวัติการศึกษา  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปริญญาโท 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

การจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ปริญญาตรี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 3 ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 

  ต าแหน่ง 

  พ.ศ.2553-2562  (ปัจจุบัน) ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

  สถานที่ท างาน 

  หน่วยงาน  อาคาร  11 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

  เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 

  โทรศัพท์ 0 2160 1062 ต่อ 101 หรือ 110 

  โทรสาร 0 2160 1057 

  E-mail : Thidarat.ch@ssru.ac.th 

 

     4 ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษา เฉพาะที่ส าคัญ (ถ้ามี)  
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