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คํานํา 
 

การทํางานในสายงานปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการศึกษา มีความสําคัญมากเพ่ือการ
ประชาสัมพันธตอคณาจารย  นิสิต และผูเก่ียวของของมหาวิทยาลัย โดยมีวิธีการจัดการอยาง
หลากหลาย ถือวาเปนภารกิจสําคัญท่ีทุกหนวยงานท่ีจัดการศึกษาตองจัดทําเพ่ือเปนการวางแผน  วาง
นโยบายตลอดจนระดมความคิดในการปฏิบัตงิานในดานตางๆ เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย การ
จัดการวางแผนงานวิชาการเปนเครื่องมือในการบริหารและการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ของการ
จัดการเรียนการสอน เปนศูนยรวมของการจัดการศึกษา  ดังนั้นการจัดทําคูมือการจัดตารางเรียน
ตารางสอน จึงเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหหนวยงานมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน และสามารถเปนเครื่องมือใหบุคลากรในหนวยงานสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานแทนกัน
ได  

การจัดทําคูมือการจัดตารางเรียนตารางสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม  จึงเปนความพยายามของผูเขียนท่ีจะเขียนใหเปนคูมือการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ
นาสนใจและสามารถปฏิบัติตามได  และพยายามเขียนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตางๆ ใน
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหมากท่ีสุด เพราะการจัดตารางเรียนตารางสอนถือเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาและรักษาองคกรมิใหขาดตกบกพรองในการจัดการศึกษา ตลอดถึงจะไดมีการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต 

หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ คงจักเปนประโยชนในการดําเนินการจัดการ
ตารางเรียนตารางสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม และเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานไมมากก็นอย และถาหากคูมือเลมนี้มีขอผิดพลาดหรือขาดตกบกพรอง
ประการใดผูเขียนตองขออภัยไว ณ โอกาสนี้ 

 
 

นางสาวราตรี  วงคเครา 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 



ข 

สารบัญ 

เรื่อง หนา 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
สารบัญภาพ ง 
สารบัญตาราง ฉ 
บทท่ี 1  บทนํา ๑ 
           1.1  ความเปนมา ๑ 
           1.2  วัตถุประสงค ๒ 
           1.3  ขอบเขตการศึกษา ๒ 
           1.4  นิยามศัพท ๒ 
           1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๓ 
บทท่ี 2 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและโครงสรางองคกร ๔ 
            2.1  ชื่อสวนงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมา ๔ 
            2.2  ปรชัญา  ปณิธาน  วิสัยทัศนและพันธกิจ ๗ 
            2.3  โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร ๘ 
            ๒.๔  หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง ๑๑ 
            ๒.๕  ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ ๑๖ 
บทท่ี 3  หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข ๒๓ 
            3.1  หลักเกณฑท่ีนําใชในการจัดตารางเรียนตารางสอน ๒๓ 
            3.2  เกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ๒๓ 
            3.3  เง่ือนไขในการจัดตารางเรียนตารางสอน  ๓๕ 
            3.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๓๖ 
            ๓.๕  วิธีการใหบริการกับผูรับบริการมีความพึงพอใจ ๓๙ 
            ๓.6 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏบิัติงาน ๔๑ 
บทท่ี 4 เทคนิคหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ๔๔ 
            4.1  กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)  
                   การจัดตารางเรียนตารางสอน 

 
๔๔ 

            4.2  รายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ๕๒ 
            4.3  กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน หรือแผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน ๗๘ 
บทท่ี 5 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและการพัฒนางาน ๘๐ 
            ๕.๑  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๘๐ 
            5.2   แนวทางแกไขและพัฒนางาน ๘๔ 
            5.3   ขอเสนอแนะ ๘๘ 
บรรณานุกรม ๙๐ 



ค 

ภาคผนวก ๙๑ 
ภาคผนวก ก  - ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                   วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.๒๕๕๑ และพ.ศ. ๒๕๖๑ 
                  - ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                    วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับ 
                    ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                  - ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                    เรื่องหลักเกณฑการกําหนดรหัสประจํารายวิชา 
                  - ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                    วิทยาเขตเชียงใหมเรื่องเกณฑภาระงานอาจารยประจํา 
                    วิทยาลัยสงฆเชียงใหม  

 

ภาคผนวก ข  โครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย 
                  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ภาคผนวก ค  วิธีการอัพโหลดไฟลตารางเรียนตารางสอน  
          ภาคผนวก ง  - แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน 
                           - แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ      

- แบบรับมอบงานจัดตารางเรียนตารางสอบ                                     

 

ประวัติผูเขียน  
 

  



ง 

สารบัญภาพ 

ภาพท่ี  หนา   

ภาพท่ี ๒.1 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม  

 
๘ 

ภาพท่ี ๒.2   โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารวิทยาลัยสงฆเชียงใหม ๙ 
ภาพท่ี ๒.3   โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารวิทยาลัยสงฆเชียงใหม ๑๐ 
ภาพท่ี ๔.๑   ตัวอยาง บันทึกขอความขอแผนการเรียนพรอมอาจารยผูสอน    ๕๔ 
ภาพท่ี ๔.๒   หนาจอแสองระบบตารางเรียนตารางสอน มจร. วิทยาเขตเชียงใหม ๕๗ 
ภาพท่ี ๔.๓   หนาจอแสดงหนาแรกของระบบ ๕๘ 
ภาพท่ี 4.๔   หนาจอแสดงเมนูระบบ ๕๘ 
ภาพท่ี ๔.๕   จอแสดงฟอรมภาคการศึกษา ๕๙ 
ภาพท่ี ๔.๖   จอแสดงฟอรมภาคการศึกษา ๕๙ 
ภาพท่ี ๔.๗   จอแสดงตารางขอมูลภาคเรียนท่ีสําเนาขอมูล ๖๐ 
ภาพท่ี ๔.๘   จอแสดงวิธีการโคลน (clone) ขอมูลแผนการเรียนและอาจารยผูสอน ๖๐ 
ภาพท่ี ๔.๙   หนาจอแสดงการเพ่ิมสําเนา ๖๑ 
ภาพท่ี ๔.๑๐  หนาจอแสดงการเพ่ิมสําเนา ๖๑ 
ภาพท่ี ๔.๑๑  หนาจอแสดงขอความเตือน “เพ่ิมขอมูลสําเร็จ” ๖๒ 
ภาพท่ี ๔.๑๒  หนาจอการแสดงรายการท่ีเพ่ิมสําเนา ๖๒ 
ภาพท่ี ๔.๑๓  ภาพหนาจอแสดงหนาแรกของระบบ ๖๓ 
ภาพท่ี ๔.๑๔  หนาจอแสดงหมวดรายวิชา ๖๓ 
ภาพท่ี ๔.๑๕  หนาจอแสดงขอมูลหมวดรายวิชา ๖๔ 
ภาพท่ี ๔.๑๖  หนาจอแสดงขอมูลหมวดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๖๔ 
ภาพท่ี ๔.๑๗  หนาจอแสดงปุม “เพ่ิมขอมูล” ๖๕ 
ภาพท่ี ๔.๑๘  หนาจอฟอรมขอมูลรายวิชา ๖๕ 
ภาพท่ี ๔.๑๙  ภาพหนาจอแสดงหนาแรกของระบบ ๖๖ 
ภาพท่ี ๔.๒๐  ภาพหนาจอแสดงตารางขอมูลอาจารย ๖๗ 
ภาพท่ี ๔.๒๑  ภาพหนาจอแสดงตารางขอมูลอาจารยประจํา ๖๗ 
ภาพท่ี ๔.๒๒  ภาพหนาจอแสดงตารางขอมูลอาจารยพิเศษ ๖๘ 
ภาพท่ี ๔.๒๓  ภาพหนาจอแสดงการเพ่ิมขอมูลอาจารยประจํา ๖๘ 
ภาพท่ี ๔.๒๔  ภาพหนาจอแสดงฟอรมการกรอกการเพ่ิมขอมูลอาจารย ๖๙ 
ภาพท่ี ๔.๒๕  ภาพหนาจอแสดงตารางการใชหองเรียน  มจร.วิทยาเขตเชียงใหม ๗๐ 
ภาพท่ี ๔.๒๖  ภาพหนาจอแสดงตารางเรียนตารางสอน มจร.วิทยาเขตเชียงใหม ๗๒ 
ภาพท่ี ๔.๒๗  แบบฟอรมการตรวจสอบความถูกตองตารางเรียนตารางสอน ๗๓ 
ภาพท่ี ๔.๒๘  ภาพหนาจอแสดงตารางเรียนตารางสอนจะประมวลผลออกมาเปนไพล PDF ๗๔ 
ภาพท่ี ๔.๒๙  ภาพหนาจอแสดงรายงานตารางเรียนตารางสอน ๗๕ 



จ 

ภาพท่ี ๔.๓๐  ภาพหนาจอแสดงตารางขอมูลตารางสอน ๗๕ 
ภาพท่ี ๔.๓๑  ภาพหนาจอแสดงตารางสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนาแสดงการตั้ง 
                 คาหนากระดาษ                        

 
๗๖ 

ภาพท่ี ๔.๓๒  ภาพหนาจอแสดงเมนูพิมพ ๗๖ 
ภาพท่ี ๔.๓๓  ภาพหนาจอแสดงเมนูการตั้งคาหนากระดาษ ๗๗ 

 

 

  



ฉ 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หนา   

ตารางท่ี ๓.๑ เกณฑภาระงานสอนอาจารยประจํา ๓๒ 
ตารางท่ี ๓.๒ อาคารท่ีใชในการจัดตารางเรียนตารางสอน ๓๓ 
ตารางท่ี ๔.๑ กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การจัดตารางเรียน

ตารางสอน 
 

๔๕ 
ตารางท่ี  4.2 ปฏิทินการปฏิบัติงานตารางเรียนตารางสอน ๕๒ 
ตารางท่ี  ๔.๓  ตารางตรวจสอบความถูกตองของแผนการเรียนและอาจารยผูสอน ๕๖ 
ตารางท่ี  ๕.๑  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๘๑ 
ตารางท่ี ๕.๒  ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนา ๘๕ 

 

 



บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมา 

การจัดการตารางเรียนตารางสอน คือ การจัดสรรทรัพยากรตางๆ ภายใตขอบังคับใน

ชวงเวลาท่ีมีอยูโดยตารางท่ีไดนั้นจะตองตอบสนองหรือใกลเคียงกับวัตถุประสงคท่ีตองการ สําหรับ

แนวทางท่ีใชในการจัดตารางเรียนตารางสอน คือ นําขอมูลท่ีใชในการจัดตารางสอน ไดแก แผนการ

เรียน ขอมูลวิชา ขอมูลอาจารยผูสอน และขอมูลของผูเรียน ขอมูลหองเรียนจัดลงในชวงเวลาท่ีวาง

ของแตละหองใน 1 สัปดาห โดยท่ีขอมูลนั้นตองไมถูกจัดซํ้าในชวงเวลาเดียวกันของวันในตารางสอน

นั้นจึงจะสามารถท่ีจะนําไปใชได (ศุภชีพ  แหยมเจริญ, 2560)   แตการดําเนินงานการจัดตารางเรียน

ตารางสอนของมหาวิทยาลัย ยังมีความลาชาเนื่องมาจากใชการจัดตารางเรียนตารางสอนบนกระดาษ

และการหาขอมูลในดานตางๆ ซ่ึงอยูในแฟมกระดาษหรือเก็บเปนไพลอยูในคอมพิวเตอรซ่ึงจะใชเวลา

มากในการคนหา และข้ันตอนกระบวนการในการดําเนินงานมีข้ันตอนจํานวนมากและในแตละ

ข้ันตอนตองอาศัยความชํานาญของเจาหนาท่ีในการตรวจสอบความถูกตอง อาทิเชน ระเบียบวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี ขอบังคับวาดวยการเทียบโอน โครงสรางของหลักสูตร  แผนการเรียน 

ขอมูลวิชา ขอมูลอาจารย และขอมูลของผูเรียน ขอมูลหองเรียน  จึงสงผลใหการประกาศตารางเรียน

ตารางสอนประจําภาคการศึกษาแตละภาคการศึกษามีความลาชากวากําหนด อางถึงรายงานสรุป

ความพึงพอใจนิสิตตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย  ดานการจัดการเรียนการสอน  ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๐ ระดับความพึงพอใจอยูท่ี 2.75 อยูท่ีระดับปานกลาง ติดตอกัน ๓ ป อีกหนึ่งปญหาของ

ข้ันตอนการปฏิบัติติงานในปจจุบันคือ หากขอมูลท่ีจัดเก็บมีปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆ ขอมูลท่ีเก็บไวอาจ

สูญหายได  ดวยเหตุนี้การจัดการจัดตารางเรียนตารางสอนของมหาวิทยาลัยไดนํา ระบบโปรแกรมจัด

ตารางเรียนตารางสอน ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีชวยใหการจัดตารางเรียนตารางสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ลดความผิดพลาดอันเกิดจากความหลงลืมบันทึกหรือลบท้ิงของขอมูล และหมดปญหาในการจัดการ

ตารางเรียนตารางสอนท่ีมีความซับซอนมากข้ึนตามไปดวย 

ดังท่ีกลาวมาขางตน เม่ือผูปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอนไดดี เหมาะสมกับผูเรียน

ผูสอน และสวนงานท่ีเก่ียวของใหเกิดความพึงพอใจในการจัดตารางเรียนตารางสอน สนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน ผูจัดทําคูมือปฏิบัติงานจึงเห็นสมควรจัดทําแนวทางการพัฒนางาน เรื่อง การ

จัดการตารางเรียนตารางสอน ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดานการจัดการตารางเรียน

ตารางสอนและนําไปสูเปาหมายของการดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพและลดการซํ้าซอนกระบวนการ

ทํางาน 
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1.2 วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือจัดทําคู มือการจัดตารางเรียนตารางสอนใหเปนแนวทางปฏิบัติติสําหรับ

นักวิชาการศึกษา และผูรวมปฏิบัติติงานกลุมงานวางแผนและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม 

2.  เพ่ือลดความผิดพลาดและลดความซํ้าซอนกระบวนการทํางานการจัดตารางเรียน

ตารางสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม  

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
แนวทางการพัฒนางานเรื่องการจดัการตารางเรียนตารางสอน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ฉบับนี้กลาวถึง การจัดการตารางเรียนตารางสอน ซ่ึงนําเสนอ
แนวทางในการปฏิบัติงาน กระบวนการ และ เทคนิคในการดําเนินงาน มีข้ันตอนการจัดทําเริ่มตน
ตั้งแตการเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงการประเมินผลการดําเนินงาน หรือกระบวนการทํางานตามหลักแบบ 
PDCA โดยจะมีการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม และ เดือนสิงหาคม ของทุกป เพ่ือใหเปนไปตามและ
สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑการกําหนดรหัสประจํารายวิชา และ เรื่อง
เกณฑภาระงานอาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเชียงใหม โดยการจัดการตารางเรียนตารางสอน กลุมงาน
วิชาการและวางแผน เปนผูรับผิดชอบ 

 

1.4 นิยามศัพท 
ตารางเรียน  หมายถึง ตารางท่ีบรรจุรายวิชาของการเรียน ขอมูลในตารางระบุ วัน เวลา 

สถานท่ี หองเรียน วิชา อาจารยผูสอน  

ตารางสอน  หมายถึง ตารางท่ีบรรจุรายวิชาของการสอน ขอมูลในตารางระบุ วัน เวลา 

สถานท่ี หองเรียน วิชา อาจารยผูสอนทุกคนตองเขาสอนตามตารางสอนมหาวิทยาลัยกําหนด  

รายวิชา  หมายถึง  ชื่อวิชาท่ีระบุไวในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเปดการเรียนการสอนแตละ

ภาคการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม  

อาจารยประจํา หมายถึง  อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเปดการเรียนการสอน ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม มีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 

อาจารยพิเศษ  หมายถึง ผูประกอบอาชีพสอนหรือประกอบอาชีพอ่ืนเปนบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ท่ีไดรับเชิญใหเปนผูสอน ในหลักสูตร

สาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอน 

หนวยกิต  หมายถึง  จํานวนตัวเลขท่ีบอกปริมาณการศึกษาของรายวิชาตามหลักสูตร

สาขาวิชา เปดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม 
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วิชาเลือกเสรี หมายถึง  รายวิชาท่ีผูเรียนสามารถเลือกรายวิชาเรียนไดในหลักสูตร

สาขาวิชานั้นๆ เปดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม 

วิชาบังคับ  หมายถึง รายวิชาท่ีผูเรียนตองเรียนตามท่ี หลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ ท่ีเปดการ

เรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม เปนผูกําหนด

รายวิชา 

โคลน (clone) หมายถึง การคัดลอก หรือ ทําสําเนาใหเหมือนกับตนฉบับ จัดเปนการ 

Backup  ขอมูลรูปแบบหนึ่งถูกนํามาใชเปนขอมูลการจัดทําตารางเรียนตารางสอน 

 

๑.๕ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๑. ผูปฏิบัติงานไดรับความรูความเขาใจงานการจัดตารางเรียนตารางสอน ตองยึด

หลักเกณฑตาม ระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยฯ และองคประกอบท่ีสําคัญท่ีเก่ียวกับการจัด
ตารางเรียนตารางสอน เพ่ือเปนแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและไดมาตราฐาน  

๒. ผูปฏิบัติงานและสวนงานท่ีเก่ียวของเขาใจรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานไดอยาง
ชัดเจนและไมเกิดปญหาการทํางานซํ้าซอน 

 

https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2048-backup-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html


บทท่ี 2  

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและโครงสรางองคกร 
 
2.1 ช่ือสวนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม เปนวิทยาเขตแหงท่ี ๓ ท่ี

จัดต้ังข้ึนในสวนภูมิภาค และเปนแหงแรกในภาคเหนือริเริ่มกอตั้งเม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๔ โดย  

ผศ.รุงเรือง บุญโญรส อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเรียนปรึกษากับเจาชื่น สิโรรส แหงพุทธนิคมเชียงใหม ถึงความคิดท่ีจะจัดตั้ง

วิทยาลัยสงฆข้ึนท่ีวัดอุโมงค (สวนพุทธธรรม)  เพ่ือยกระดับการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในจังหวัด

ภาคเหนือ เจาชื่น สิโรรส ยินดีใหความรวมมือ 

สิงหาคม ๒๕๒๔ ผศ.รุงเรือง บุญโญรส นมัสการกราบเรียน พระศรีธรรมนิเทศก (กมล  

โชติมฺนฺโต)  รองเจาคณะจังหวัดเชียงใหม ฝายการศึกษา วัดสันปาขอย ขอใหเสนอเรื่องไปยังคณะสงฆ

จังหวัดเชียงใหมโดยรวมมือกับอาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆลานนาเพ่ือจัด

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสําหรับพระภิกษุสามเณร ในจังหวัดเชียงใหม 

ธันวาคม ๒๕๒๔  ผศ.รุงเรือง บุญโญรส ไดมีหนังสือนมัสการกราบเรียน พระมหา ดร.นคร 

เขมปาลี (ไดดํารงสมณศักดิ์สุดทายท่ีพระราชรัตนโมลี)  เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ในพระบรมราชูปถัมภในขณะนั้น ถึงความประสงคท่ีจะจัดตั้งวิทยาลัยสงฆดังกลาว ขอความเห็นและ

ความสนับสนุน ทานเลขาธิการฯ    มีหนังสือตอบใหความสนับสนุน  สวนท่ีจะจัดตั้งเปนสาขาหรืออยู

ในเครือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็แลวแตความเหมาะสม  

กรกฎาคม ๒๕๒๕   พระศรีธรรมนิเทศกทําหนังสือถึงพระราชพรหมมาจารย (ดวงคํา 

ธมฺมทินโน)  เจาคณะจังหวัดเชียงใหม ขอใหมอบหมายพระศรีธรรมนิเทศก  ดําเนินการในนามของ

คณะสงฆจังหวัดเชียงใหม รวมกับ ผศ.รุงเรือง บุญโญรส และคณะเพ่ือใหมีการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆข้ึน 

สิงหาคม ๒๕๒๕ เจาคณะจังหวัดเชียงใหม มีหนังสือมอบหมายให พระศรีธรรมนิเทศเปน

ผูพิจารณาดําเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆลานนาในนามคณะสงฆจังหวัดเชียงใหมตามวัตถุประสงค 

สวนสถานท่ีจัดตั้งวิทยาลัยสงฆนั้น คณะสงฆมีความเห็นตรงกันวา วัดสวนดอก ต.สุเทพ  อ.เมือง      

จ.เชียงใหม เปนสถานท่ีสมควรและเหมาะสมอยางยิ่ง 

ผศ.รุงเรือง บุญโญรส ผศ.ดร.สิงหทน คําซาว และ รศ.ดร.กาญจนะ แกวกําเนิด อดีตรอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรวมกันรางตราสารเพ่ือจัดตั้งมูลนิธิวิทยาลัยสงฆลานนา ใหเปน

องคกรจัดต้ังวิทยาลัยสงฆลานนา พฤศจิกายน ๒๕๒๖ มีมติจากคณะกรรมการดําเนินการจัดต้ัง
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วิทยาลัยสงฆ ใหเปดสอนในปการศึกษา ๒๕๒๗ เปนตนไป ๑๔ มกราคม ๒๕๒๗ ผศ.รุงเรือง บุญโญรส 

ไดทําหนังสือแจงตอ พระศรีธรรมนิเทศกวา  คณะกรรมการดําเนินงานมีความพรอมท่ีจะจัดตั้ง

วิทยาลัยสงฆลานนาแลว โดยจะเริ่มดําเนินการต้ังแตมิถุนายน ๒๕๒๗  พระศรีธรรมนิเทศก ไดทํา

หนังสือขออนุญาตใชอาคารเรียนปริยัติธรรมเดิมของวัดสวนดอกเปนท่ีจัดต้ัง  และดําเนินการตอ  

พระครูศรีปริยัตยานุรักษ (ไฝ ญาณวุฑฒิ) เจาอาวาสวัดสวนดอกในขณะนั้น 

๑ มีนาคม ๒๕๒๗ พระราชพรหมาจารย  เจาคณะจังหวัดเชียงใหม  ไดลงนามในประกาศ

คณะสงฆจังหวัดเชียงใหม เรื่องจัดตั้งวิทยาลัยสงฆลานนา ใหมีคณะกรรมการดําเนินงาน ประธาน คือ 

พระศรีธรรมนิเทศก  รองเจาคณะจังหวัดเชียงใหม  รองประธาน คือ พระครูศรีปริยัตยานุรักษ เจา

คณะอําเภอเมืองเชียงใหม  คณะกรรมการประกอบดวย ผศ.มณี  พยอมยงค (ศ.เกียรติคุณ ดร.มณี  

พยอมยงค ศิลปนแหงชาตรศ.ดร. กาญจนะ แกวกําเนิด  ผศ.ดร. สิงหทน คําซาว  อาจารยอนันต  

ชนัขุนทด  และกรรมการและเลขานุการ  ๒ ทาน คือ ผศ.รุงเรือง  บุญโญรส และ ผศ.บําเพ็ญ ระวิน  

๑๒  มิถุนายน ๒๕๒๗  พระครูศรีปริยัตยานุรักษ (ประธานกรรมการดําเนินงานแทนพระ

ศรีธรรมนิเทศกซ่ึงมรณภาพ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๗) พรอมดวย ผศ.รุงเรือง บุญโญรส ไปชี้แจงในท่ี

ประชุม สภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  ใหความเห็นชอบในการจัดตั้ง

วิทยาลัยสงฆลานนา ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๗ เริ่มเปดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  

ปฐมหลักสูตรท่ีเปดก็คือ สาขาวิชาศาสนา โดยมี พระมหาณรงค จิตฺตโสภโณ (ปจจุบันดํารงสมณศักดิ์

ท่ีพระสุธีวรญาณ) ไดกรุณารับงานสอนวิชาความรูเบื้องตนเก่ียวกับพระไตรปฎก วิชาพระวินัยปฎก 

วิชาพระสุตตันตปฎก ตลอดปการศึกษา ๒๕๒๗ สําหรับวิชาสามัญอ่ืนๆ ในหลักสูตรไดเชิญอาจารย

จากคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหมมารวมถวายความรู   

๓ ตุลาคม ๒๕๒๘  พระครูศรีปริยัตยานุรักษ  ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆลานนา  กับ  

ผศ.รุงเรือง บุญโญรส ไดเขารวมชี้แจงในท่ีประชุมสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม

ราชูปถัมภ เรื่องการดําเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกศาสนา  ตลอด 

๑ ป กับ ๑ ภาคการศึกษา  ในท่ีสุด สภามหาวิทยาลัยก็มีมติรับวิทยาลัยสงฆลานนาเปนกิจกรรมสวน

หนึ่งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ และใหใชชื่อเปนทางการวา “มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ วิทยาเขตเชียงใหม”  

หลังจากนั้น คณะกรรมการดําเนินงานไดอาราธนาพระราชสิทธาจารย (หนู ถาวโร)  

ขณะนั้นดํารงตําแหนงรองเจาคณะจังหวัดเชียงใหม มารวมบริหารในตําแหนงประธานคณะกรรมการ

และบริหารวิทยาเขตฯ 

ตอมามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ก็ไดดําเนินการแตงตั้ง พระราช

สิทธาจารยเปนรองอธิการบดี หัวหนาวิทยาเขตเชียงใหม  และพระครูศรีปริยัตยานุรักษเปนคณบดี

คณะพุทธศาสตร 
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ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๒/๒๕๔๐  เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ไดมีมติอนุมัติใหตั้งศูนยการศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ วิทยาเขตเชียงใหม ณ วัดพระธาตุหริ

ภุญชัย  จังหวัดลําพูน และในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๔๑  เม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๐ มีมติ

ใหยกฐานะศูนยการศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน เปนวิทยาลัยสงฆลําพูน เพ่ือขยายเขต

การศึกษาไปยังสถานท่ี  ท่ีเหมาะสม และเปดโอกาสใหพระภิกษุสามเณรในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง ได

เขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือสนองนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของสถาบัน ตาม

พระราชปณิธานในการสถาปนา ท่ีจะสนับสนุนใหพระภิกษุสามเณร ไดศึกษาพระไตรปฎกและวิชา

ชั้นสูงอยางท่ัวถึง ตามศักยภาพและโอกาสอันสมควร  

ป ๒๕๓๖ เปดสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและสาขาวิชาสังคมศึกษา 

ป ๒๕๓๗ เปดสาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ป ๒๕๓๘ เปดสาขาวิชาปรัชญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)  

ป ๒๕๓๙ เปดสาขาวิชาพุทธศาสนาสําหรับพระสังฆาธิการ ในชื่อโครงการการศึกษาพิเศษ

สําหรับพระสังฆาธิการ (กศ.พส.) 

๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ได มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ เปลี่ ยนชื่ อเปน 

“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม” ในป ๒๕๔๑-๒๕๔๖ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ไดแตงต้ัง พระราชวิมลเมธี (สังวาลย พรหมฺวณฺโณ) เปนรองอธิการบดี

วิทยาเขตเชียงใหม แทนพระธรรมสิทธาจารย และตอมาจวบจนถึงปจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๒) พระวิมลมุนี 

ดํารงตําแหนงเปนรองอธิการบดี 

ป ๒๕๔๐ เปดสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร และสาขาวิชาจริยศึกษา 

ป ๒๕๔๑ เปดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ป ๒๕๔๓ เปดสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรสําหรับพระธรรมจาริก ในชื่อโครงการ

การศึกษาพิเศษสําหรับพระธรรมจาริก (กศ.พจ.) และสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 

ป ๒๕๔๗ เปดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

(คฤหสัถ) 

ป ๒๕๔๘ เปดประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) สาขาวิชารัฐศาสตร 

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาสําหรับพระธรรมจาริก(กศ.พจ.) และหลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาปรัชญา 

ป ๒๕๕๐ เปดหลักสูตรการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ (English Programme) สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ป ๒๕๕๑ เปดหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ป ๒๕๕๑ เปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี 
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ป ๒๕๕๒ เปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 

ป ๒๕๕๓ เปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

ป ๒๕๕๙ เปดหลักสูตรพุทธศาสนตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร 

ป ๒๕๖๒ เปดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

 

2.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศนและพันธกิจ 
ปรัชญา 
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา  
บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม   
พัฒนาจิตใจและสังคม 
  
ปณิธาน 
เปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง 
สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ 
 
วิสัยทัศน 
ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ระดับนานาชาติ 
 
พันธกิจ 
ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม  
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  
เอกลักษณมหาวิทยาลัย อัตลักษณมหาวิยาลัย และอัตลักษณบัณฑิต 
เอกลักษณมหาวิทยาลัย  บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา 
อัตลักษณมหาวิทยาลัย  ประยุกตพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
อัตลักษณบัณฑิต  มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
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2.3  โครงสรางการบริหาร 
โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยของรัฐใน

กํากับของรัฐบาลมีสภาพเปนนิติบุคคลสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มี

โครงสรางการบริหาร งานของหนวยงาน ดังนี้  
 

 

 

  

โครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม 

รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป 

ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการสํานักวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ 

รองผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 

ผอ.สวนงานบริหาร ผอ.สวนคลังและทรัพยสนิ 

-กลุมงานบรหิาร 

-กลุมงานวางแผนและ

งบประมาณ 

-กลุมงานการเงิน 

-กลุมงานบัญชี 

-กลุมงานทรัพยสินและ

พัสด ุ

ผอ.สวนงานสนบัสนนุวิชาการ 

-กลุมงานทะเบียนและวัดผล 

-กลุมงานหองสมุดและสารสนเทศ 

-กลุมงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม 

ผอ.สํานักงานวิทยาลัย 

-กลุมงานบรหิาร 

-กลุมงานวิชาการและวางแผน 

-กลุมงานบริการการศึกษา 

-กลุมงานบัณฑติวิทยาลยั 

ภาพท่ี ๒.๑  โครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม 
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โครงสรางการบริหารงานวิทยาลัยสงฆเชียงใหม 

ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเชียงใหม 

กลุมงานบริหาร 
  
 

 

กลุมงานวิชาการวางแผน 
 

กลุมงานบริการการศึกษา 
- งานฝกอบรมและงานบริการ
การศึกษา 
- งานสงเสริมกิจการนิสิต 
- งานศิษยเกาสัมพันธ 
- งานติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติศาสนกิจ และ การ
ปฏิบัติงานบริการสังคมของ
นิสิต 
- งานสวัสดิการนิสิต 
- งานโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
- งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

กลุมงานบัณฑิตวิทยาลัย 
- งานประสานงาน
หลักสตูรในการจัด
การศึกษา 
- งานจัดการเรยีนการสอน
ในหลักสูตรวิชาตาง ๆ 
- งานฝกอบรมและงาน
บริการการศึกษา 
- งานอ่ืน  ๆ ท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

ผอ.สวนงานสํานักงานวิทยาลัย 

-งานธุรการสํานักงาน 

-งานวางระบบ พัฒนาระบบ 

กลไกสํานักงานวิทยาลัยสงฆ

เชียงใหม 

-งานประชาสัมพันธ 

-งานประสานงานภายใน-

ภายนอก 

-งานบริการขอมูลวิชาการและ

อํานวยความสะดวกแก

คณาจารยและนิสติ 

-งานประกันคุณภาพการศึกษา

สํานักงานวิทยาลัยสงฆเชียงใหม 

-รายงานประจาํปสํานักงาน

วิทยาลัย 

- งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานพัฒนาหลักสูตร 

-งานสงเสริมประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

-งานวางแผนวิชาการ 

-งานตําราและเอกสารทางวิชาการ 

-งานจัดการเรียนการสอน 

   ๑) งานจัดทําตารางสอน 

   ๒) งานจัดสอบวัดผลประเมนิผล 

-งานประชุม 

๑) การประชุมคณะกรรมการ 

บริหารวิชาการประจําวิทยาลัย

สงฆเชียงใหม 

๒) การประชุมคณาจารย 

ประจําวิทยาลัยสงฆเชียงใหม 

- งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ภาพท่ี ๒.๒  โครงสรางการบริหารงานสวนงานวิทยาลัยสงฆเชียงใหม 



10 

 

 

 

  

กลุมงานบริหาร 
- นายจิตตกร  จันทรศลิป 
  ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป 
- นายโสภณ  รัตนกุชัย 
  ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป 
  
 

 

กลุมงานวิชาการวางแผน 
- นางสาวราตรี   วงคเครา 
  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 
- นายอํานาจ     ใจยาว 
  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 
 

 
กลุมงานบริการการศึกษา 
- พระครูกิตติภัทรานุยุต 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 
 

กลุมงานบัณฑิตวิทยาลัย 
- พระอธิวัฒน  รตนวณฺโณ 
  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 
- ดร.พัลลภ  หารุคําจา 
  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 
- นายบุญมี  แกวตา 
  ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป 
 

โครงสรางการบริหารงานวิทยาลัยสงฆเชียงใหม 

พระครสูิริปริยัตยาภริัต, ผศ. 
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเชียงใหม 

ดร.วีระ  สิริเสรภีาพ 

ผอ.สวนงานสํานักงานวิทยาลัย 

ภาพท่ี ๒.๓  โครงสรางการบริหารงานสวนงานวิทยาลัยสงฆเชียงใหม 
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วิทยาลัย (ในวิทยาเขต) มีภารกิจเก่ียงกับงานของวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับงานการจัดการเรยีนการ
สอนในสาขาวิชาตางๆ งานบริการการศึกษา พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน งานกิจการ
นิสิต 

สํานักงานวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาตางๆ งานกิจการนิสิต และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๑) กลุมงานบริหาร ปฏิบัติงานดานธุรการ งานบริหารงานท่ัวไป และปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๒) กลุมงานวิชาการและวางแผน ปฏิบัติงานจัดทํา ปรับปรุง งานวางแผนและพัฒนา
หลักสูตร สงเสริมและประเมินประสิทธิภาพการสอน งานตําราและเอกสารทางวิชาการ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาตางๆ งานบัณฑิตศึกษา 
จัดทําตารางสอน ตารางสอบ ข้ันตอนการจัดสอบ งานฝกอบรม 

๓) กลุมงานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา สงเสริมกิจการนิสิต งานติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานสวัสดิการนิสิน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๔) กลุมงานบัณฑิตวิทยาลัย  งานประสานงานหลักสูตรในการจัดการศึกษา  งานจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรวิชาตางในระดับบัณฑิตวิทยาลัย  งานฝกอบรมและงานบริการการศึกษา 
และงานอ่ืน  ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒.๔  หนาที่และความรับผิดชอบผูขอรับการประเมิน 
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา : นางสาวราตรี  วงคเครา  
วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป), ปว.ส. (การจัดการท่ัวไป) 
ตําแหนงตามมาตรฐานท่ีกําหนดตําแหนง : นักวชิาการศึกษา 
 

ภาระงานท่ีปฏิบัติ ตําแหนง นักวิชาการศึกษา กลุมงานวิชาการและวางแผน 
1. งานพัฒนาหลักสูตร  
 1. ประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 

2. จัดทําหนังสือแจงหลักสูตรท่ีจะปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
3. ติดตอประสานผูทรงคุณวุฒิใหเปนผูประเมินหลักสูตร 
4. ทําบันทึกขอความ/แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
5. ทําหนังสือคณะกรรมการประเมินหลักสูตรขอความอนุเคราะหตอบแบบประเมิน 
6. ดําเนินการแจกแบบประเมินหลักสูตร 4 แบบแกผูเก่ียวของ คือ ผูทรงคุณวุฒิ 

ผูบริหาร อาจารย นิสิต และผูใชบัณฑิต 
7. ดําเนินการรวบรวมแบบประเมินและวิเคราะหขอมูลผลการประเมิน จากคือ 

ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร อาจารย นิสิต และผูใชบัณฑิต 
8. นําผลการวิเคราะหขอมูลผลการประเมินใหกับหลักสูตร 
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9. ติดตอประสานงานขอรายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณจาก
หลักสูตร 

10. ทําบันทึกขอความ เรื่อง ตรวจสอบและรับรองรายงานการวิจัยประเมิน
หลักสูตร เพ่ือเสนอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆ
เชียงใหม 

11.นําสงรายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ตอคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย (กองวิชาการ) 

12. ประเมินผลการดําเนินงานและวิเคราะหปญหา เพ่ือปรับปรุงดําเนินงาน          
 

๒. งานสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
   2.1 งานประเมินผลการศึกษาประจํารายวิชาพ้ืนฐาน 
 2.1.1 ประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติในการสง ผลการเรียน และการแจง

กําหนดการสงการเรียน 
2.1.2 ทําบันทึกขอความ/แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนวิชาพ้ืนฐาน 
2.1.3 ดําเนินการรวบรวมผลการเรียนวิชาพ้ืนฐาน ตรวจสอบความถูกตองผลการ
เรียนตามเกณฑวัดผลประเมินผล 
2.1.4 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนวิชาพ้ืนฐานตรวจสอบ
และพิจารณาอนุมัติ 
2.1.5 สรุปรายงานการประชุมแจงผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แจงให  
         อาจารยประจําวิชาทราบเพ่ือปรับปรุงแกไข 
2.1.6 รวบรวมผลการเรียน และสงไปยังกลุมงานทะเบียนและวัดผล 
2.1.7 ประเมินผลการดําเนินงานและวิเคราะหปญหา เพ่ือปรับปรุงดําเนินงาน          

  2.2 งานประเมินการพัฒนาการศึกษา 
 2.2.1 ประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติงานประเมินการพัฒนาการศึกษา 

2.2.2 จัดทําสําเนาแบบประเมินการพัฒนาการศึกษา 
          - ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
          - ประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการบริการ   
          - ประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการ
หลักสูตร   
          - ประเมินความพึงพอใจของนิสิตปสุดทายตอคุณภาพหลักสูตร 
          - ประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการบริหารจัดการหลักสูตร 
          - ประเมินภาวการณมีงานทําของบัณฑิตคฤหัสถ 
          - ประเมินการปฏิบัติหนาท่ีสนองงานคณะสงฆของบัณฑิตบรรพชิต 
2.2.3 ดําเนินการแจกแบบประเมินใหกับหลักสูตรเพ่ือใหดําเนินการในหลักสูตร 
2.2.4 รวบรวม สํารวจ ตรวจเชค แบบประเมิน ความเรียนรอย 
         จากหลักสูตรใหครบตามเกณฑคือ รอยละ 80 และวิเคราะหขอมูล 
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2.2.5  นําผลการวิเคราะหขอมูลผลการประเมินเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการประจําวิทยาลัยสงฆและคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆ
เชียงใหม ตรวจสอบและพิจารณารับรอง 

2.2.6 จัดสงผลการวิเคราะหขอมูลผลการประเมินใหกับหลักสูตร 
2.2.7 ประเมินผลการดําเนินงานและวิเคราะหปญหา เพ่ือปรับปรุงดําเนินงาน 

  2.3 งานจัดอบรมสงเสริมประสิทธิภาพการสอน 
 2.3.1 ประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติการอบรมสงเสริมประสิทธิภาพการ

สอน 
2.3.2. ทําบันทึกขอความ/แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
2.3.3 ประสานงาน ผูเขารับการอบรม วิทยากร สถานท่ี  
2.3.4 เสนอท่ีประชุมกรรมการบริหารวิชาการประจําวิทยาลัยสงฆเชียงใหม 

พิจารณา กําหนดการการอบรมสงเสริมประสิทธิภาพการสอน 
2.3.5 ดูแลความเรียบรอย ระหวางการจัดอบรมสงเสริมประสิทธิภาพการสอน 
2.3.6 ประเมินผลการดําเนินงานและวิเคราะหปญหา เพ่ือปรับปรุงดําเนินงาน 

  
๓. งานวางแผนวิชาการ  
  3.1 การจัดแผนการเรียน 
 3.1.1 ประชุมประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติการจัดแผนการเรียนแตละ

ภาคการศึกษานั้นๆ 
3.1.2 จัดทําแผนการศึกษารายวิชาพ้ืนฐานพรอมระบุอาจารยผูสอน 
3.1.3 จัดทําบันทึกขอความตอหลักสูตรแตละหลักสูตร เพ่ือจัดทําแผนการเรียนแต

ละสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ โดย
แนบแผนการศึกษารายวิชาพ้ืนฐานพรอมระบุอาจารยผูสอน 

3.1.4 รวบรวม สํารวจ ตรวจสอบความถูกตองของโครงสรางแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรเพ่ือใหถูกตองตามมาตรฐานหลักสูตร 

3.1.5 จัดทําสรุปภาระงานสอนอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร 
3.1.6 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําวิทยาลัยสงฆเชียงใหม 

พิจารณาแผนการเรียนและภาระงานสอนอาจารย 
3.1.7 สรุปรายงานการประชุมแผนการเรียนและภาระงานสอนอาจารย 
3.1.8 ประเมินผลการดําเนินงานและวิเคราะหปญหา เพ่ือปรับปรุงดําเนินงาน 

 
๔. งานตําราและเอกสารทางวิชาการ  
  4.1 งานสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 4.1.1 จัดทําบันทึกขอความสํารวจบุคลากรสายวิชาการมีความประสงคขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ 
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4.1.2 ประชุมประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัตสินับสนุนบุคลากรสายวิชาการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

4.1.3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
4.1.4 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆเชียงใหม พิจารณา

คุณสมบัติบุคลากรสายวิชาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนของผูเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

4.1 .5 บันทึกขอความ/เสนอแตง ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการสอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

4.1.6 ทําหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน 
4.1.7 จัดสงหนังสือเชิญพรอมดวยแบบฟอรมการประเมินและเอกสารทางวิชาการ

ขอผูกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
4.1.8 ติดตอประสานงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการ

สอนเพ่ือขอผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน 
4.1.9 รวบรวม ตรวจสอบ ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนจาก

คณะกรรมการ สงใหกับผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
4.1.10 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
4.1.11 จัดทําบันทึกขอความถึงอธิการบดี เรื่อง ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ลงนามโดยรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม 
4.1.12 ประเมินผลการดําเนินงานและวิเคราะหปญหา เพ่ือปรับปรุงดําเนินงาน 

  ๔.๒ งานสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการทําผลงานทางวิชาการ 
4.2.1 ประชุมประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติงานสนับสนุนบุคลากรสาย

วิชาการทําผลงานทางวิชาการ 
4.2.2 บันทึกขอความประชาสัมพันธแจงทุนสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการให

บุคลากรสายวิชาการ 
4.2.3 รวบรวม ตรวจสอบ หลักฐาน ขอผูขอทุนสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ 
4.2.4 นําเสนอทีประชุมคณะกรรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือพิจารณา ทุน

สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ และพิจารณาแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ

ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

4.2.5 บันทึกขอความเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

4.2.6 ทําหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

4.2.7 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ แจงใหผู
ขอรับทุนสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ  

4.2.8 บันทึกขอความเชิญผูไดรับทุนสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการเซ็นสัญญา
รับทุน 
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4.2.9 บันทึกขอความขอยืมเงินทดรองจายทุนสนับสนุนทําผลงานทางวิชาการงวด
แรก 

4.2.10 รวบรวม ตรวจสอบ ผลงานทางวิชาการ นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ เพ่ือพิจารณารับรอง 

4.2.11 จัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหอานผลงานทางวิชาการพรอมดวย
แบบฟอรมการประเมินและผลงานทางวิชาการ ใหกับผูทรงคุณวุฒิประเมิน

คุณภาพผลงานทางวิชาการ 

4.2.12 ติดตอประสานงานผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ เพ่ือ

ขอผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

4.2.13 รวบรวม ตรวจสอบ ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนจาก
คณะกรรมการ สงใหกับผูขอทุนสนับสนุนทําผลงานทางวิชาการ ดําเนินการ
แกไขตามขอเสนอแนะ 

4.2.14 รวบรวม ตรวจสอบ ผลงานทางวิชาการของผูขอทุนสนับสนุนทําผลงาน
ทางวิชาการ 

4.2.15 นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือพิจารณา
รับรองผลงานทางวิชาการ  

4.2.16 บันทึกขอความขอยืมเงินทดรองจายทุนสนับสนุนทําผลงานทางวิชาการ
งวดท่ีสอง 

4.2.17 ประเมินผลการดําเนินงานและวิเคราะหปญหา เพ่ือปรับปรุงดําเนินงาน 
 

๕. งานจัดการเรียนการสอน  
   5.1 งานจัดตารางเรียนตารางสอน 
 5.1.1 ประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดตารางเรียนตารางสอน 

5.1.2 จัดทําบันทึกขอความตอหลักสูตรแตละหลักสูตร เพ่ือจัดทําแผนการเรียน 
5.1.3    รวบรวม สํารวจ ตรวจสอบความถูกตองของ หลักเกณฑขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ โครงสรางแผนการเรียน และอาจารยผูสอน 
5.1.4  บันทึกแผนการเรียนทุกชั้นปและผูสอน พรอมจํานวนนิสิต แตละชั้นปลงใน

ฐานขอมูลโปรแกรมการจัดการตารางเรียนตารางสอน 
5.1.5  ตรวจสอบการบันทึกแผนการเรียนทุกชั้นปและอาจารยผูสอนลงใน

ฐานขอมูลโปรแกรมการจัดการตารางเรียนตารางสอน 
5.1.6  จัดทําตารางเรียนตารางเรียนตารางสอน 
5.1.7  เม่ือจัดตารางเรียนของนิสิตและตารางสอนของอาจารยเสร็จเปนท่ีเรียบรอย

แลวตรวจสอบความถูกตอง ถามีขอผิดพลาดตองแกไขใหถูกตองเพ่ือจัดทํา
ตนฉบับ 
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5.1.8  จัดทําขอมูลในไพลตนฉบับใชโปรแกรม PDF พิมพตารางเรียนนิสิตและ
ตารางสอนอาจารยเพ่ือทํารูปเลม 

5.1.9   จัดทําสําเนา สงรูปเลม เผยแพรขอมูลตารางเรียน-ตารางสอน ผานบอรด
ประชาสัมพันธ และระบบเว็ปไซด 

5.1.10 ดําเนินการสรุปงานประเมินผลการดําเนินงานและวิเคราะหปญหา เพ่ือ
ปรับปรุงดําเนินงาน 

      6. งานบริการขอมูลและอํานวยความสะดวกแกคณาจารยและนิสิต 

      ๗. งานติดตอประสานงาน บริการการศึกษา,ประสานงานท่ีเก่ียวของ 
      ๘. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒.๕  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ภาระงาน ภาระงาน 
๑. ดานการปฏิบัติการ  
    1.1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา 
เพ่ือนําไปใชประโยชนในการพัฒนาดานวิชา
การศึกษาและท่ีเกี่ยวของ 
 

กระบวนการดํา เนินงาน ใช ว งจร

คุณภาพ (PDCA) ในการดํ า เนินงาน 4 

ข้ันตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การ
ควบคุม การประเมินผล   

โดยศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติ ท่ี
เ ก่ียวของกับการปฏิบั ติงานอยาง ถ่ีถ วน 
รอบคอบ และมีการควบคุมและกํากับการ
ปฏิบัติงานตามท่ีระบุไวในหลักเกณฑการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด เ พ่ือลดความ
ผิดพลาด ความไมเปนธรรม  

สรุปผลการดําเนินงานมาวิเคราะห
สาเหตุปญหาท่ีเกิดข้ึนจะการดําเนินงานเพ่ือ
หาทา งแก ไ ขป ญหาและว า ง แผน ก า ร
ดําเนินงานโดยเชิญหลักสูตรทุกหลักสูตร
ประชุมและผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือไดรับทราบ
ปญหาและหาทางแกไขรวมกัน เพ่ือใหไดแนว
ทางการดําเนินการ 

    1.2 กําหนดแผนงาน/โครงการ เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

การกําหนดแผนงานหรือโครงการ
ของกลุมงานวิชาการและวางแผน จะให
ความสํา คัญกับการพัฒนาบุคลากรสาย
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ภาระงาน ภาระงาน 
วิชาการ และงานสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา เชนงานดานการพัฒนาหลักสูตร  
และ งานดานการจัดการเรียนการสอน  

กระบว นกา รก อน ท่ี จ ะ กํ าห น ด
แผนงาน/โครงการ จะมีการสํารวจความ
ตองการบุคลากรสายวิชาการและนํารายงาน
ผลการดําเนินโครงการท่ีผานมาเปนขอมูล 
ในการวิเคราะห กําหนดแผนงาน/โครงการ  
ออกแบบกิจกรรมการใหความรู เพ่ือใหตรง
กับความตองการและเปนประโยชนตอ
ผูเขารวมโครงการ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ 
และสัมพันธภาพท่ีดีตอกันระหวางผู จัด
โครงการและผูเขารวมอบรม  

ในการจัดโครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา ไดมีการเขียนแผนปฏิบัติ
งานดําเนินโครงการ พรอมระบุ ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา ไวอยางชัดเจน และประชุมชี้แจง
รายละเอียดการดําเนินงานตามเอกสาร การ
ทบทวนกอนปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การจัดโครงการกับทีมงานสายปฏิบตักิาร 

    1.๓  ตรวจสอบงานเอกสารดานการศึกษา 
และแกไขใหทันสมัย เพ่ือใหการสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 
      
 

การดําเนินการตรวจสอบงานเอกสาร
ดานการศึกษา ไดมีการจัดทําแบบฟอรมใน
การตรวจสอบ ความถูกตองดังตอไปนี้  
เก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานอยางถ่ี
ถวน รอบคอบ และมีการควบคุมและกํากับ
การปฏิบัติงานตามท่ีระบุไวในหลักเกณฑการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด เ พ่ือลดความ
ผิดพลาด ความไมเปนธรรม ภายใตบริบท
ของมหาวิทยาลัย   เชน 

- แบบฟอรมการพัฒนาหลักสูตร 
- แบบฟอรมแผนการปฏิบัติงาน 
- แบบฟอรมการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 
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ภาระงาน ภาระงาน 
-  แบบฟอรมการรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
- แบบฟอรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

อาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
- แบบฟอรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

อาจารยขอทุนสนับสนุนทําผลงานทาง
วิชาการ 

- แบบฟอรมภาระงานบุคลากรสาย
วิชาการ 

- แบบฟอรมแบบประเมินการพัฒนา
การศึกษา 

- ประเมินความพึงพอใจของผู ใช
บัณฑิต 

- ประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอ
คุณภาพการบริการ   

- ประเมินความพึงพอใจของอาจารย
ประจํ าหลักสูตรตอการบริหารจัดการ
หลักสูตร   

- ประเมินความพึงพอใจของนิสิตป
สุดทายตอคุณภาพหลักสูตร 

- ประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอ
การบริหารจัดการหลักสูตร 

- ประเมินภาวการณมีงานทําของ
บัณฑิตคฤหัสถ 

- ประเมินการปฏิบัติหนาท่ีสนองงาน
คณะสงฆของบัณฑิตบรรพชิต 

การจัดทําแบบฟอรมเพ่ือใหไดขอมูล
ท่ีไดมาจาการวิเคราะห ประเมิน จัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาและสามารถวางแผน
ในการทําดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แ ล ะ ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป จั ด ทํ า เ ป น ข อ มู ล
สารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Risk Management)  หรื อ  การบริ หา ร
จัดการความรู (Knowledge Management) 
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ภาระงาน ภาระงาน 
ประจําสวนงาน เพ่ือพัฒนาระบบ และวิธีการ
ทํางานใหดียิ่งข้ึน 

แบบฟอรม ท้ังหมดสวนหนึ่ ง เปน
แบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเปนผูกําหนด สวนหนึ่งไดศึกษา
ขอมูลท้ังหนวยงานจากภาครัฐและเอกชน 
แลวนํามาวิเคราะหใหเหมาะสมกับริบทของ
มหาวิทยาลัย  

    1.4 ติดตาม ประเมินผล แกไข ปญหา และ
สรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการดาน
การศึกษา เพ่ือพัฒนางานดานการศึกษา 
     
 

กระบวนการดํ า เนินงานติดตาม 
ประเมินผล แกไข ปญหา และสรุปผลการ
ดําเนินงาน กิจกรรม โดยเริ่มจากการนํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน มาวิเคราะห
สาเหตุปญหาท่ีเกิดข้ึนจะการดําเนินงานเพ่ือ
หาทางแก ไขปญหา  และวางแผนการ
ดําเนินงาน โดยเชิญหลักสูตรทุกหลักสูตร
ประชุมและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือไดรับทราบ
ปญหาและหาทางแก ไขร วม กันในการ
ดําเนินการ พรอมแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ 

กลุมงานวิชาการและวางแผนไดปรับ
ปรุบวิธีการในการกํากับ ติดตาม โดยสราง
กลไกเชิงรุกคือ ไดทําการรวบรวม วิเคราะห 
และประมวลผลเพ่ือรายงานคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยสงฆ  

เพ่ือทราบถึงปญหาและอุปสรรค ใน
การกํากับ ติดตาม รับฟงความคิดเห็นเพ่ือ
ปรับปรุงการทํางานใชการประชุมแบบเปน
กันเอง สงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม  

ซ่ึงเปนการปรับปรุงวิธีการทํางานท่ี
มุงใหงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยนํา
หลักสูตรและผู ท่ี มีสวนเ ก่ียวของในการ
ดําเนินงานมีสวนรวมในการรับทราบปญหา
และหาทางแกไขรวมกัน สงผลทําใหเกิด
ความรวมมือและสนับสนุนใหผู ท่ี มีสวน
เก่ียวของเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบตอสวนงาน
และภารกิจรวมกัน สามารถลดข้ันตอนการ
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ภาระงาน ภาระงาน 
ทํางานซํ้าซอนและใชเวลาในการทํางาน
ลดลง  เ พ่ือมุงรักษาผลประโยชนของมห
วิทยาลัย 

2. ดานการวางแผน  
วางแผนหรือรวมดําเนินการงานแผนการ

ทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน
ระดับสํานักหรือกอง และแกปญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 

ดําเนินการวิ เคราะห ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ท่ีมีความลาชาและมีขอผิดพลาด
ในการดําเนินงาน  เ พ่ือนํามาปรับปรุ ง
วางแผนวิธีการดําเนินงาน หลักสูตรและสวน
งานท่ีเ ก่ียวของ ซ่ึงเปนความรับผิดชอบ
รวมกัน ในการมุงรักษาผลประโยชนของ
มหาวิทยาลัย โดยการจัดทําปฏิ ทินการ

ทํ า ง า น  กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า  กํ า ห น ด

ผูรับผิดชอบ 

กลุมงานวิชาการและวางแผนไดปรับ
ปรุบวิธีการในแกปญหาในการปฏิบัติงาน 
โดยสรางกลไกเชิงรุก คือ ไดทําการรวบรวม 
วิ เคราะห  และประมวลผลเ พ่ือรายงาน
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆ เ พ่ือ
ทราบถึงปญหาและอุปสรรค ในการแกปญหา
ในการปฏิบัติงาน รับฟงความคิดเห็นเพ่ือ
ปรับปรุงการทํางานใชการประชุมแบบเปน
กันเอง สงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม  

3.  ดานการประสานงาน  
3.1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมี

บทบาทในการใหความเ ห็นและคําแนะนํา
เบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 
 

๑. ก า ร ทํ า ง า น เ ป น ที ม  มี

ประสานงานกับเจาหนาท่ีประจําหลักสูตร
เพ่ือชี้แจงกระบวนการทํางาน ปฏิทินการ
ดําเนินงานแบบฟอรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

๒.  ประสานงานกับหลักสูตร ท่ี มี
ลักษณะการเรียนการสอนท่ีมีความเฉพาะ
ดาน  คือ หลักสูตรครุศาสตรจะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบ ขอบังคับ ของครุสภา และ
หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรจะตอง
ปฏิบั ติตามระเบียบ ขอบัง คับ ของสภา
วิชาชีพนักสังคมสงเคราะห  เพ่ือดําเนินการ
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ภาระงาน ภาระงาน 
จัดการ เรี ยนการสอนใหสอดคล อ ง กับ
หลักสูตร  

๓. เปนผูแทนของหนวยงานในการ

ประชุมหรือเจรจาปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินงานของกลุมงานวิชาการและ

วางแผนเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือขอ

สนับสนุนดานตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอ

การพัฒนางาน  

3.2 ใหความคิดเห็นหรือคําแนะนํา
เบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือสรางความเขาใจและ
ความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

เ พ่ื อ เ ป น ก า ร พั ฒ น า ง า น ใ ห มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และไดเรียนรู จาก
มุมมองเพ่ือรวมทีมในการทํางาน จึงจัดใหมี
กาประชุมประจําเดือนสําหรับเจาหนาท่ีสาย
ปฏิบัติการสวนงานวิทยาลัยสงฆและเชิญผูมี
สวนเก่ียวของเขารวมเปนบางครั้ง โดยมี ผู
อํานวนการสํานักงานวิทยาลัย เปนประธานท่ี
ประชุม เ พ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู เ พ่ือให มี
บรรยากาศเปนกันเอง กลาคิด กลานําเสนอ 
ชวยกันออกความคิดเห็น และใชวิธีการ
ถายทอดความรูเฉพาะบุคคล รับฟงความ
คิดเห็นเ พ่ือปรับปรุงการทํางาน ใชการ
ประชุมแบบเปนกันเอง สงเสริมสัมพันธภาพ
อันดีในทีม  

๔.ดานการบริการ  
จัดทําขอมูลสารสนเทศและเสนอแนะ

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ
ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการศึกษาและวิชาชีพแกบุคคลหรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงานมีขอมูล
และความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนประกอบการ
ตัดสินใจ 
     

สรางชองทางในการติดตอสอบถาม
ขอมูลใหมีความหลากหลาย สามารถเขาถึง
ไดทุกสวนงาน และสะดวก ไดดําเนินการ
จัดทําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับกลุมงาน
วิชาการและวางแผน เผยแพรประชาสัมพันธ
ทางเวปไซตของมหาวิทยาลัย โดยการ
ประสานงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุม
งานหองสมุดและสารสนเทศ วิธีการนําขอมูล
ลงในเว็บไซต   
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โดยสรุป ในบทท่ี ๒ นี้ ผูเขียนไดกลาวถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม และภาพรวมของสวนงานวิทยาลัยสงฆเชียงใหม โดยเริ่มตั้งแตโครงสราง
องคกร โครงสรางการบริหาร อัตรากําลังของสวนงานบริหาร และบทบาทภาระหนาท่ีความ 
รับผิดชอบขององคกร และบทบาทภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของผูเขียนในตําแหนง นักวิชาการ
ศึกษา กลุมงานวิชาการและวางแผน สังกัด สวนงานวิทยาลัยสงฆเชียงใหม รวมถึงคุณภาพความ
ยุงยากและความซับซอนของงานในหนาท่ี ความรับผิดชอบ และความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับ
ตําแหนง สวนรายละเอียดของภาระงานหลัก ท่ีเขียนเปนคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้จะเริ่มเขียนในบทท่ี 
๓ เปนตนไป   

 



บทท่ี 3 

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 
 
เพ่ือใหการจัดตารางเรียนตารางสอน เปนไปดวยความเรียบรอยและมีหลักเกณฑวิธีการ

ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือใหเกิดผลดีและเกิดประโยชนสูงสุดตอ นิสิต อาจารยผูสอน ผูมีหนาท่ี

เก่ียวของ มีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 

3.1  หลักเกณฑท่ีนําใชในการจัดตารางเรียนตารางสอน 

๑. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๑  และ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการโอนและการเทียบโอน
ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑการกําหนดรหัส
ประจาํรายวิชา 

๔. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม เรื่อง เกณฑ
ภาระงานอาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเชียงใหม  

๕. โครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๓.๒  เกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
การจัดการตารางเรียนตารางสอน เปนการกําหนดกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียน

การสอนระยะหนึ่งสัปดาหโดยกิจกรรมนั้นตองมีความสัมพันธกับ กระบวนวิชาท่ีมีรายละเอียด
กระบวนวิชาดังตอไปนี้  รหัสวิชา เนื้อหาวิชา หนวยกิต ตลอดจนฐานขอมูลคณะ หลักสูตร และขอมูล
อาจารยไปใช การบริหารงานวิชาการบรรลุผลสําเร็จไดมานอยเพียงใดนั้นอยูกับการจัดตารางสอน 

ดังนั้นตองใชความรูหรือแนวคิดทางวิชาการท่ีสําคัญคือการวงจรคุณภาพ (PDCA) เปน
แนวความคิดในการแกปญหา (Problem Solving) และ  การพัฒนากระบวนการ (Process 
Improvement) อยางตอเนื่องซ่ึงนําเสนอโดย เอดวารด เดมม่ิง (W.Edwards Deming)  อางใน 
(http://logisticbasic.blogspot.com/, 2014) และถือวาเปนแนวคิดพ้ืนฐาน ของวิธีการตาง ๆ ท่ีมี
อยูในปจจุบนั  

1. การวางแผน (Plan) 

๑. การวางแผนจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตารางเรียนตารางสอนมีความสําคัญมาก 

ตอเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน เนื่องจากตองเรียงตามลําดับความสําคัญ รายละเอียดข้ันตอน ปจจัยตางๆ ท่ี

ตองใช ระยะเวลาเริ่ม-สิ้นสุด บุคคลหรือทีมงานท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอน  



๒๔ 

๒. การปฏิบัติ (Do) 

การลงมือปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนคือการปฏิบัติงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน

ตารางเรียนตารางสอน โดยเจาหนาท่ีตองปฏิบัติงานตองควรคํานึงในการจัดตารางเรียนตารางสอน

ดังตอไปนี้ 

๒.๑ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕61  

 

หมวดท่ี ๑ การจัดการและวิธีการศึกษา  

ขอท่ี ๑ การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยใหใชระบบหนวยทวิภาค (Semester Credit 

System โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ

๑.๑  ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕ สัปดาห 

๑.๒  ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕ สัปดาห 

นอกจากนั้นจะจัดการศึกษาภาคฤดูรอน (Summer Semester) ตอจากภาคการศึกษาท่ี

สองอีกหนึ่งภาคก็ได โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา 6 สัปดาห แตใหเพ่ิมชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชา

ใหเทากับภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูรอนเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ 

ขอ 2 ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.1  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษารวมการ

ปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา และการ

ปฏิบตัิงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหนับเขาในปการศึกษาท่ี 5  

ยกเวนในกรณี มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา

หนึ่งหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนข้ึนทะเบียนเปนนิสิตเพ่ือเขาศึกษาในอีกสาขาวิชาหนึ่งได ท้ังนี้ ใหมีการ

โอนหรือเทียบโอนผลการศึกษาตามเกณฑและวิธีการท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดและตองมีหนวยกิต

สะสมไมนอยกวา 60 หนวยกิต และมีเวลาศึกษาอีกไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษาปกติ 

ขอ 3 หลักสูตรระดับปริญญาตรีใหศึกษารายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

ขอ 4 ใหกําหนด “หนวยกิต” (Credit) เปนหนวยกิตสําหรับวัดปริมาณการศึกษาตาม

ลักษณะงานของแตละรายวิชา 

ขอ 5 การกําหนดคาหนวยกิตของรายวิชาในภาคการศึกษาปกติใหกําหนดเกณฑดังนี้ 

5.1 รายวิชาท่ีนิสิตใชเวลาฟงบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง และมีการเตรียมหรือ

การศึกษานอกเวลาเรียนอีกสัปดาหละ ๒ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
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5.2 รายวิชาท่ีนิสิตใชวเลาปฏิบัติการอภิปรายหรือสัมมนาสัปดาหละ 2-3 ชั่วโมง

และเม่ือรวมกับการศึกษานอกเวลาเรียนแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ 3 ชั่วโมงตลอดภาค

การศึกษาใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

ขอ 6 ใหแตละคณะหรือวิทยาลัยกําหนดหลักสูตรและจํานวนหนวยกิตท่ีตองเรียนโดย

จะตองมีวิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาพ้ืนฐานท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละหลักสูตร 

ขอ 7 การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกใหเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะ หรือวิทยาลัยท่ีจะออกระเบียบและกําหนดหลักเกณฑ 

ขอ 8 ใหแตละคณะหรือวิทยาลัยสงชื่อรายวิชาท่ีจะเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให

กองทะเบียนและวัดผลทราบกอนวันลงทะเบียน 

ภายหลังวันลงทะเบียนรายวิชาแลว หากคณะหรือวิทยาลัยจําเปนตองเปดสอนรายวิชา

ใหมเพ่ิมข้ึน หรือไมเปดสอนรายวิชาใดท่ีไดแจงใหก็ใหดําเนินการไดแตตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย และตองแจงใหกองทะเบียนและวัดผลทราบ ท้ังตองไมเกิน 

15 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา 

ขอ 9 ใหมหาวิทยาลัยออกระเบียบและกําหนดหลักเกณฑ ซ่ึงไมขัดกับขอบังคับนี้ในการ

รับนิสิตท่ีจะขอยายจากคณะหรือวิทยาลัยตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยหรือโอนจากสถานบันการศึกษา

อ่ืนโดยจะตองมีเวลาการศึกษาตอเนื่องในคณะหรือวิทยาลัยท่ีเขาศึกษาใหมไมนอยกวา 3 ภาค

การศึกษาปกติและตองมีหนวยกิตสะสมใหมไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

  

หมวดท่ี 2 การเพ่ิมและการถอนรายวิชา 

ขอท่ี 1 การขอเพ่ิมรายวิชาจะกระทําภายใน 15 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 

ภายใน 7 แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน โดยไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา 

ขอท่ี  2 การขอถอนรายวิชา ตองไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา

ภายในเง่ือนไขและใหมีผล ดังตอไปนี ้

1.1 ถาขอถอนภายใน 15 วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ 7 วันแรกของภาค

การศึกษาฤดูรอน รายวิชาท่ีถอนนั้นจะไมปรากฎในระเบียบ 

1.2 ถาขอถอนเม่ือพนกําหนด 15 วันแรก แตยังอยูภายใน 45 วันแรก ของภาค

การศึกษาปกติหรือเม่ือพนกําหนด 7 วันแรก แตยังอยูภายใน 20 วันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน

ถือวานิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชานั้น ท้ังนี้ตองมีเวลา

เรียนในรายวิชาน ั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ 80 

1.3 การขอถอนเม่ือพนกําหนดตามขอ 2 นั้นจะกระทํามิได เวนแตคณะกรรมการ

ประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเห็นสมควรควรอนุมัติดวยเหตุผลพิเศษ ในกรณีเชนนี้

นิสิตจะไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหถอนนั้น 
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1.4 การถอนซ่ึงไมไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะหรือ คณะกรรมการ

ประจําวิทยาลัย ตามขอ 2.3 นิสิตจะไดรับระดับ F ในรายวิชานั้นและใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย

ดวย 

2.5 นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจํานวนหนวยกิตต่ํากวา หนวยกิตในการศึกษาภาค

ปกติไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย 

 

2.2  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการกําหนด

รหัสประจํารายวิชา 

การกําหนดรหัสประจํารายวิชา ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 

1. รหัสรายวิชา 

2. ชื่อวิชา 

3. จํานวนหนวยกิต 

4. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

5. จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ 

6. จํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลา 

 

๑.  รหัสรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวยเลข 6 หลัก ตัวอยาง 101 211 

1.1  เลขตัวท่ี 1 หมายถึง คณะและระดับของหลักสูตร ดังนี้ 

1.  เลข 1 หมายถึง คณะพุทธศาสตร   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๒.  เลข ๒ หมายถึง คณะครุศาสตร   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๓.  เลข ๓ หมายถึง คณะมนุษยศาสตร   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๔.  เลข 4 หมายถึง คณะสังคมศาสตร   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

5.  เลข ๕ หมายถึง หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

๖.  เลข 6 หมายถึง หลักสูตรระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

๗.  เลข ๗ หมายถึง หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

๘.  เลข ๘ หมายถึง หลักสูตรระดับพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

๙.  เลข ๙ หมายถึง หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรหลังพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

1.2 เลขตัวท่ี ๒ และ ๓ หมายถึง สาขาวิชา เริ่มตั้งแตเลข ๐๑ ไปถึง ๙๙ ในทุกหลักสูตร 

โดยใหนับเลขตามลําดับการเปดสาขาวิชา และเลข ๐๐ หมายถึง หลายสาขาวิชาในหลักสูตรนั้นบังคับ

ใหศึกษารายวิชาเหมือนกัน 

๑.๓ เลขตัวท่ี ๔ หมายถึง ชั้นปท่ีจัดใหมีการศึกษารายวิชานั้นในระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 

๑ เปนตนไป และหมายถึงภาคการศึกษาท่ีจัดใหมีการศึกษารายวิชานั้นในระดับประกาศนียบัตร
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บัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ

ประกาศนียบัตรหลักพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 เปนตนไป 

1.4 เลขตัวท่ี ๕ และ ๖ หมายถึงลําดับรายวิชาในแตละหลักสูตร เริ่มตั้งแตเลข ๐๑ ไปถึง 

๙๙ และเลข ๐๐ หมายถึง สารนิพนธ หรือวิทยานิพนธ 

๑.๕ รายวิชาท่ีเปนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาแกนพระพุทธศาสนา ใหกําหนด

เลข ๓ ตัว แรกเปน ๐๐๐ 

 

๒.  ช่ือรายวิชา 

๒.๑  ใหเขียนชื่อเต็มของรายวิชา ไมจํากัดจํานวนตัวอักษร 

๒.๒  หลักสูตรภาษาไทย  ใหเขียนชื่อรายวิชาดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2.3  หลักสูตรภาษาอังกฤษ ใหเขียนชื่อรายวิชาดวยภาษาอังกฤษอยางเดียว 

๒.๔  หลักสูตรภาษาอ่ืนจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหเขียนชื่อรายวิชาดวยภาษา

นั้นๆ และภาษาอังกฤษ 

 

๓. จํานวนหนวยกิต 

ตองเปนเลขไมมีทศนิยม  ไมเกิน ๒ หลัก 

 

๔. จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

คิดเปนจํานวนชั่วโมงตอ ๑ สัปดาห และตองเปนเลขไมมีทศนิยม ไมเกิน ๒ หลัก 

 

๕. จํานวนช่ัวโมงปฏิบัตกิาร 

๕.๑  คิดเปนจํานวนชั่วโมงตอ ๑ สัปดาห และตองเปนเลยไมมีทศนิยม  ไมเกิน ๒ หลัก 

๕.๒  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการรวมถึงการปฏิบัติใหหองทดลองหรือการปฏิบัติในภาย

สนาม 

 

๖. จํานวนศึกษานอกเวลา 

คิดเปนจํานวนชั่วโมงตอ ๑ สัปดาห และตองเปนเลขเปนเลขไมมีทศนิยม ไมเกิน ๒ หลัก 

 

ข. การปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

๑. การกําหนดรหัสรายวิชาใหมเพ่ือใชกับรายวิชาใหม สามารถกระทําไดทันที 

๒. การเปลี่ยนชื่อรายวิชาเดิมเปนชื่อใหม  และใชรหัสรายวิชาใหม กระทําไดแตตอง

ตรวจสอบใหละเอียดกอนวาไมซํ้าซอนกับรหัสรายวิชาอ่ืน 
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๓. การเปลี่ยนชื่อรายวิชาเดิมเปนชื่อใหม แตใชรหัสเดิมจะกระทําไมได ยกเวนแตจะได

ประกาศยกเลิกการใชรหัสรายวิชานั้นเปนเวลาอยางนอย ๕ ปแลว และรายวิชาในหลักสูตรท่ีไดรับ

อนุมัติใหเปดสอนแลว แตยังไมมีนิสิตลงทะเบียนเรียน 

 

ตัวอยาง 

๑๐๑ ๑๐๖  พระไตรปฎกศึกษา   ๓ ( ๓-๐-๖) 

เลขรหัส ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษานอก
เวลา) 

๑๐๑ ๑๐๖ พระไตรปฎกศึกษา ๓ ( ๓-๐-๖) 
 

๑๐๑ ๑๐๖   
คณะ/ระดับของ

หลักสูตร 
สาขาวิชา  ชั้นปหรือภาคการศึกษา ชื่อรายวิชา 

๑ ๐๑  ๑ ๐๖ 
หลักสตูรระดับปริญญา

ตรี  
คณะพุทธศาสตร 

สาขาวิชา 
พระพุทธศาสนา 

 ปริญญาตรจีัดสอบข้ึน 
ปท่ี ๑  
หรือ 

ปริญญาโท 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รายวิชาพระไตรปฎก
ศึกษาอยูลําดับท่ี ๖ ใน

สาขาวิชาน้ี 

 

๓ (๓-๐-๖)  หมายถึง จํานวน ๓ หนวยกิต (บรรยาย ๓ ช่ัวโมง -ปฏิบัติ  ๐ ช่ัวโมง -ศึกษานอก

เวลา  ๐ ช่ัวโมง) 
จํานวนหนวยกิต ชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงศึกษานอกเวลา 

๓ ๓ ๐ ๖ 
 

๒.๓. โครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑. หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หนวยกิต  

๑.๑ วชิาบังคับ     ๑๘  หนวยกิต  

๑.๒ วชิาเลือก     ๑๒  หนวยกิต  

๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หนวยกิต  

๒.๑ วชิากลุมพระพุทธศาสนา   ๓๐  หนวยกิต 

๒.๒ วชิาแกนพระพุทธศาสนา   ๓๓  หนวยกิต  

๒.๓ วชิาเฉพาะดานพระพุทธศาสนา  ๓๒  หนวยกิต  

๒.๔ วชิาเลือกเฉพาะพระพุทธศาสนา  ๙  หนวยกิต  
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๓. หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖  หนวยกิต  

รวม     ๑๔๐  หนวยกิต 

๒. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาบาลี 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หนวยกิต  

๑.๑ วชิาบังคับ     ๑๘  หนวยกิต  

๑.๒ วชิาเลือก     ๑๒  หนวยกิต  

๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หนวยกิต  

๒.๑ วชิากลุมพระพุทธศาสนา   ๓๐  หนวยกิต  

๒.๒ วชิาแกนภาษาบาลี   ๓๓  หนวยกิต  

๒.๓ วชิาเฉพาะดานทางภาษาบาลี   ๓๒  หนวยกิต  

๒.๔ วชิาเลือกเฉพาะสาขาภาษาบาลี   ๙  หนวยกิต  

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖  หนวยกิต  

รวม  ๑๔๐   หนวยกิต 

๓. หลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หนวยกิต  

๑.๑ วชิาบังคับ     ๑๘  หนวยกิต  

๑.๒ วชิาเลือก     ๑๒  หนวยกิต  

๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หนวยกิต  

๒.๑ วชิากลุมพระพุทธศาสนา   ๓๐  หนวยกิต  

๒.๒ วชิาแกนพุทธศิลปกรรม  ๓๓  หนวยกิต  

๒.๓ วชิาเฉพาะดานทางพุทธศิลปกรรม  ๓๒  หนวยกิต  

๒.๔ วชิาเลือกเฉพาะสาขาพุทธศิลปกรรม  ๙  หนวยกิต  

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖  หนวยกิต  

รวม  ๑๔๐   หนวยกิต 

๔. หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา ๓๐  หนวยกิต  

๑.๑ วชิาบังคับ     ๑๘  หนวยกิต  

๑.๒ วชิาเลือก     ๑๒  หนวยกิต  

๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา   ๑๔๘  หนวยกิต  

๒.๑ วชิาแกนพระพุทธศาสนา ไมนอยกวา  ๒๔  หนวยกิต  

๒.๒ วชิาชีพครู ไมนอยกวา   ๔๖  หนวยกิต  

๒.๒.๑ วิชาบังคับ   ๓๐  หนวยกิต  

๒.๒.๒ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ๑๖  หนวยกิต  



๓๐ 

๒.๓ วชิาเฉพาะสาขา ไมนอยกวา   ๗๘  หนวยกิต  

๒.๓.๑ วิชาเอก   ๖๘  หนวยกิต  

๑. วิชาบังคับ  ๔๘  หนวยกิต  

๒. วิชาเลือก   ๒๐  หนวยกิต  

๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก   ๖  หนวยกิต  

๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก    ๔  หนวยกิต  

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   ๖  หนวยกิต  

รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   ๑๘๔  หนวยกิต 

 

๕. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หนวยกิต  

๑.๑ วชิาบังคับ     ๑๘  หนวยกิต  

๑.๒ วชิาเลือก     ๑๒  หนวยกิต  

๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หนวยกิต  

๒.๑ วชิากลุมพระพุทธศาสนา   ๓๐  หนวยกิต  

๒.๒ วชิาแกนภาษาอังกฤษ   ๓๓  หนวยกิต  

๒.๓ วชิาเฉพาะดานทางภาษาอังกฤษ  ๓๒  หนวยกิต  

๒.๔ วชิาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ   ๙  หนวยกิต  

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖  หนวยกิต  

รวม ๑๔๐   หนวยกิต 

๖. หลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หนวยกิต  

๑.๑ วชิาบังคับ     ๑๘  หนวยกิต  

๑.๒ วชิาเลือก     ๑๒  หนวยกิต  

๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หนวยกิต  

๒.๑ วชิากลุมพระพุทธศาสนา   ๓๐  หนวยกิต  

๒.๒ วชิาแกนสังคมสงเคราะหศาสตร ๓๓  หนวยกิต  

๒.๓ วชิาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหศาสตร ๓๒  หนวยกิต  

๒.๔ วชิาเลือกเฉพาะ   ๙  หนวยกิต 

     สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร  

๒. หมวดวิชาเลือกเสรี    ๖  หนวยกิต  

รวม ๑๔๐   หนวยกิต 

 



๓๑ 

๗. หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หนวยกิต  

๑.๑ วชิาบังคับ     ๑๘  หนวยกิต  

๑.๒ วชิาเลือก     ๑๒  หนวยกิต  

๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หนวยกิต  

๒.๑ วชิากลุมพระพุทธศาสนา   ๓๐  หนวยกิต  

๒.๒ วชิาแกนรัฐศาสตร   ๓๓  หนวยกิต  

๒.๓ วชิาเฉพาะดานรัฐศาสตร  ๓๒  หนวยกิต  

๒.๔ วชิาเลือกเฉพาะสาขารัฐศาสตร  ๙  หนวยกิต  

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖  หนวยกิต  

รวม ๑๔๐   หนวยกิต 

๘. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หนวยกิต  

๑.๑ วชิาบังคับ     ๑๘  หนวยกิต  

๑.๒ วชิาเลือก     ๑๒  หนวยกิต  

๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔  หนวยกิต  

๒.๑ วชิากลุมพระพุทธศาสนา   ๓๐  หนวยกิต  

๒.๒ วชิาแกนรัฐประศาสนศาสตร  ๓๓  หนวยกิต  

๒.๓ วชิาเฉพาะดานรัฐประศาสนศาสตร ๓๒  หนวยกิต  

๒.๔ วชิาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร๙  หนวยกิต  

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖  หนวยกิต  

รวม  ๑๔๐   หนวยกิต 

    

2.4 รายวิชาในหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คือ กลุมวิชา 4 กลุมวิชา กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาสังคมศาสตร 

กลุมวิชามนุษยศาสตร และกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหรวมเปนวิชาบังคับ 18 หนวยกิต 

ซ่ึงนิสิตทุกคณะตองศึกษาใหครบทุกรายวิชาและวิชาเลือกอีก 12 หนวยกิต รวมเปน 30 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ   

หมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรทุกหลักสูตรยกเวนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 104 หนวย

กิต ประกอบดวย 

วิชากลุมพระพุทธศาสนา จํานวน 30 หนวยกิต ประกอบดวยกลุมวิชาภาษาบาลีและ

พระพุทธศาสนา 24 หนวยกิต กลุมวิชาพระพุทธศาสนาท่ัวไป 12 หนวยกิต และกลุมวิชาวิปสสนา

ธุระ 4 หนวยกิต  



๓๒ 

วิชากลุมเฉพาะ  จํานวน 74 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 148 หนวยกิต ประกอบดวย 

วิชากลุมพระพุทธศาสนา จํานวน 24 หนวยกิต ประกอบดวยกลุมวิชาภาษาบาลีและ

พระพุทธศาสนา 8 หนวยกิต กลุมวิชาพระพุทธศาสนาท่ัวไป 12 หนวยกิต และกลุมวิชาวิปสสนาธุระ 

4 หนวยกิต  

วิชากลุมเฉพาะ  จํานวน 78 หนวยกิต 

วิชาชีพครู จํานวน  46 หนวยกิต 

 

หมดววิชาเลือกเสรี  ๖ หนวยกิต  นิสิตทุกหลักสูตร ตองเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ท่ีเปด

สอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต

โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

 

รายละเอียดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี จะอยูใน

ภาคผนวกของคูมือเลมนี้ 

 

๒.5  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม เรื่อง 

เกณฑภาระงานอาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเชียงใหม 

ประธานหลักสูตรและผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเปนผูกําหนดอาจารยผูสอนโดยควรจะ

เปนอาจารยประจํา เปนหลักยกเวนกรณีท่ี มีความจําเปนตองขอความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารวิชาการประจําวิทยาลัยสงฆกอน เกณฑภาระงานสอนอาจารยประจํามีดังนี้  

ตาราง ๓.๑ เกณฑภาระงานสอนอาจารยประจํา 

ตําแหนง 
จํานวนช่ัวโมง/

สัปดาห 
จํานวนช่ัวโมงไมควรเกิน/

สัปดาห 
รองอธิการบดีและ
ผูอํานวยการ 

5 8 

รองผูอํานวยการและผูชวย
อธิการบดี 

8 10 

ผูอํานวยการหลักสูตร และ
ประธานหลักสูตร 

10 12 

อาจารย 12 15 
  

อาจารยพิเศษสามารถเชิญมาจากภาคนอกมาสอนในวิชาเฉพาะสาขาไดตามความ

เหมาะสม โดยใหพิจารณาจากอาจารยประจําภายในมหาวิทยาลัยฯ กอน อาจารยพิเศษ 1 ทานไม

ควรมีภาระงานสอนเกินรอยละ 50 ของรายวิชา ยกเวนกรณีท่ีหลักสูตรนั้นๆ ตองการอาจารยพิเศษผู



๓๓ 

ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถเชิญมาสอนในวิชาเฉพาะสาขาไดตามความเหมาะสม โดยใหขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําวิทยาลัยสงฆกอน 

๒.6 อาคารท่ีใชในการจัดตารางเรียนตารางสอน 

ตาราง ๓.๒ อาคารท่ีใชในการจัดตารางเรียนตารางสอน 

อาคารเรียน หองเรียน จํานวนบรรจุนิสิตในหองเรียน หมายเหตุ 
อาคาร มจร.๑ ๑๒๐๕ 15  
 ๑๒๐๖ 15  
 ๑๒๐๗ 15  
 ๑๒๐๘ 15  
 ๑๒๐๙ 15  
 ๑๒๑๐ 15  
 ๑๒๑๑ 15  
 ๑๓๑ 60  
 ๑๓๒ 40  
 ๑๓๓ 40  
 ๑๓๔ 40  
 ๑๓๕ 40  
อาคารชอยนันทภิวัฒน ๔๐๑ 45  
 ๒๒๓ ๓๐  
 ๒๒๔ ๓๐  
 ๒๒๕ ๓๐  
อาคารพระธรรมสิทธาจารย 40๔ 50  
 ๔๐๕ 50  
 ๔๐๖ 50  
 ๔๐๗ 50  
อาคารวรรณีเล็กตระกูล ๒๐๑ 30  
 ๒๐๒ 30  
 ๒๐๓ 30  
 ๒๐๔ 30 หองปฏิบัติการ

เขียนแบบ 
 ๒๐๕ 30 หองประติมากรรม 
อาคารภาษาบาลี ๔๐๑ 30  
 ๔๐๒ 30  
 ๔๐๓ 30  
 ๔๐๔ 30  



๓๔ 

การจัดอาคารเรียนสถานท่ีเรียน ควรคํานึงความสามารถ และความเหมาะสม จํานวนนิสติ 

ลักษณะวิชา และพยายามใชหองเรียงใหเกิดประโยชนสูงสุด การจัดอุปกรณ เครื่องมือ และสื่อการ

สอน  

 

๒.7  ระยะเวลาหรือคาบช่ัวโมงในการเรียนการสอน 

เรียนวันจันทร ถึง พฤหัสบดี แบงเปน คาบ ละ 50 นาที เริ่ม 08.10 – 17.30 น.  วันท่ี

เรียนจันทร ถึง พฤหัสบดี ตรงกับวันพระหยุดไมมีการเรียนการสอน แลวใหมาเรียนในวันศุกร 

คาบท่ี 1 08.10 – 09.00 
คาบท่ี 2 09.00 – 09.50 
คาบท่ี 3 09.50 – 10-40 
คาบท่ี 4 10.40 – 11.30  
คาบท่ี 5 12.30 -  13.20 
คาบท่ี 6 13.20 – 14.10 
คาบท่ี 7 14.10 – 15.00 
คาบท่ี 8 15.00 – 15.50 
คาบท่ี 9 15.50 – 16.40 
คาบท่ี 10 16.40 – 17.30 
 
๒.8  การจัดกลุมผูเรียน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมไดเปดรับนิสิต ท้ังบรรพชิต

และคฤหัสถ ในการจัดตารางเรียนตารางสอนดําเนินการดังนี้ 
นิสิตบรรพชิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดกลุมเรียนรวมทุกหลักสูตรสาขาวิชาสําหรับ 

หมวดวิชาเฉพาะ จัดกลุมเรียนแยกตามหลักสูตรสาขาวิชา 
นิสิตคฤหัสถ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดกลุมเรียนรวมทุกหลักสูตรสาขาวิชา สําหรับ หมวด

วิชาเฉพาะ จัดกลุมเรียนแยกตามหลักสูตรสาขาวิชา  
 
๓. วิธีการติดตามการปฏิบัติงาน (Check) 
การปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอน ผูปฏิบัติงานจะตองรายงานผลการ

ดําเนินงานตอผูอํานวยการสวนงานวิทยาลัยสงฆและคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําวิทยาลัย
สงฆเชียงใหม ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

๑. รายงานผลการรวบรวมแผนการศึกษาของแตละหลักสูตรเปนไปตามกําหนด

ระยะเวลาปฏิทินการดําเนินงานจัดตารางเรียนตารางสอน 

๒. รายงานผลการตรวจสอบความถูกตองของแผนการเรียนของแตละหลักสูตรเพ่ือ

รับรองแผนการเรียนนําไปจัดทําตารางเรียนตารางสอน แตในกรณีถาแผนการเรียนของหลักสูตรไม

เปนไปตามหลักเกณฑการจัดตารางสอน ผูปฏิบัติงานรายงานผลใหผูอํานวยการสํานักงานวิทยาลัย 



๓๕ 

และดําเนินการจัดทําบันทึกขอความแจงหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบ และปรับปรุงแกไข แผนการเรียน

ของหลักสูตรพรอมระบุการกําหนดสงแผนการเรียนหลักสูตรฉบับใหม 

๓. รายงานผลการจัดตารางเรียนตารางสอนใหผูอํานวยการสํานักงานวิทยาลัยและ

ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเชียงใหมรับรองตารางเรียนตารางสอนกอนติดประกาศตารางเรียน

ตารางสอนให นิสิต คณาจารย  

การติดตามผลการปฏิบัติงานการดําเนินการจะถูกกํากับดวยปฏิทินการดําเนินงานการจัด

ตารางเรียนตารางสอนและคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําวิทยาลัยสงฆเชียงใหม ซ่ึงผูปฏิบัติงาน

ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําวิทยาลัยสงฆ 

   

๔. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Act) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอน สามารถประเมินผลได 2 

ดานดานกระบวนการดําเนินงาน และดานผลลัพธ ไดดังตอไปนี้ 

ดานกระบวนการดําเนินงาน สามารถประเมินผลไดจากปฏิทินการดําเนินงานจัดการ

เรียนการสอนซ่ึงไดระบุระยะเวลาในการดําเนินงานในแตละข้ันตอนไว ไดอยางชัดเจนตัวชี้วัดคือการ

ดําเนินงานแตละข้ันตอนสามารถดําเนินงานอยูในชวงเวลาท่ีกําหนด 

ดานผลลัพธ สามารถประเมินผลไดจากจัดตารางเรียนตารางสอนตัวชี้วัดไมเกิดปญหา

การใชหองเรียนซํ้า หองเรียนมีความเหมาะสมกับรายวิชาและจํานวนนิสิต และความพึงพอใจของ

นิสิตตอการใหบริการ 

 

3.3  เงื่อนไขในการจัดตารางเรียนตารางสอน  
1. ในวันและเวลาเดียวกันอาจารยผูสอนหนึ่งคนสามารถสอนนิสิตไดหนึ่งกลุมเทานั้น 

2. ในวันและเวลาเดียวกันนิสิตหนึ่งกลุมสามารถเรียนไดหนึ่งรายวิชาเทานั้น 

3. ในวันและเวลาเดียวกันหองเรียหนึ่งหองสามารถเรียนไดหนึ่งรายวิชาเทานั้น 

4. กําหนดหองเรียนใหเหมาะสมกับประเภทรายวิชา คือ วิชาบรรยายจัดใหเรียน

หองเรียนบรรยาย และวิชาปฏิบัติจะตองจัดใหเรียนในหองปฏบิัติการ 

5. หองเรียนมีขนาดเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

6. ในกรณีเรียนตอเนื่องควรใหท้ังนิสิตและอาจารยผูสอน อยูในอาคารเดียวกันเพ่ือความ

สะดวก ในการเดินทางระหวางหองเรียนใหนอยท่ีสุด 

๗. ในกรณีอาจารยผูสอน สอนมากวาหนึ่งรายวิชาจะจัดวิชาเดียวกันเพ่ือสะดวกในการ

เตรียมความพรอมของอาจารยผูสอน 

๘. อาจารยผูสอนสอนได 12 คาบ/สัปดาห ใหอาจารยผูสอนแตะลทานสอนไดไมเกินวัน

ละ 6 คาบ 
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3.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ในสวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูเขียนไดพยายามศึกษาขอมูลจากงานวิจัยทีเก่ียวของกับการ

จัดตารางเรียนตารางสอนดังนี้ 

 (ชนมณภทัร เจริญทองศรีวิไล และ ยศสรัล ขันธกมล,2557) ไดพัฒนาระบบสําหรับการ

จัดตารางสอนตาม แผนการเรียนของผูเรียน ซ่ึงไดทําการพัฒนาโดยใชภาษาพีเอชพี เปนตัวจัดการ

กระบวนการตางๆ ภายในระบบ และใชมายเอสคิวแอล เปนตัวจัดการระบบฐานขอมูล ในการใชงาน

ของโปรแกรมนั้นความสามารถของระบบ คือสามารถวางแผนการเรียนในแตละภาคเรียน ซ่ึงเปนการ

สํารวจความตองการของผูเรียนในทุกๆ ภาคการศึกษา เพ่ือใหผูจัดตารางสอนของแตละหลักสูตรได

นําไปใชเปน ขอมูลสําคัญประกอบการพิจารณาจัดทําตารางเรียน ท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียนในแตละ ภาคเรียน วิชาท่ีนักศึกษาตางคณะตางหลักสูตรตางคณะสามารถเรียนรวมกันได

สามารถจัดเปนกลุมใหมีการเรียนรวมกัน ซ่ึงจะชวยใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และ

ชวยใหผูจัดตารางสอน สามารถจัดตารางสอนท่ีผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได โดยไมเกิดการทับ

ซอนในเรื่องของเวลา ระหวางวิชาตางๆ ระบบการจดัการแผนการศึกษา จัดข้ึนเพ่ือเปนประโยชนของ

นักศึกษาในการจัดตารางเรียนใหสามารถรูถึงการเรียนวิชาเรียนในเทอมนั้นๆ 

(ณัฏฐกรณ สัทธาธรรมรักษ และ ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, 2557)  เปนการพัฒนาตอ

ยอดจากโครงงานระบบจัดาตารางเรียนดวย เจเนติกอลักอลิทึม ซ่ึงเปนระบบสําหรับจัดตาราง เรียน 

โดยอัตโนมัติตามหลักสูตรสูตรในแตละภาควิชาและชั้นป แตในความเปนจริงการลงทะเบียนเรียน 

ของนิสิตนั้นจะมีความแตกตางกันไปในแตละ บุคคลไมไดเปนไปตามหลักสูตรเสมอไป ทําใหยากตอ 

การจัดการเวลาเรียนของนิสิตใหตรงกันทางผูจัดทําเล็งเห็นปญหาในจุดนี้จึงไดจัดทําระบบจัดการ

ตารางเรียนนิสิตรายบุคคลข้ึนเพ่ือแกไขปญหาในจุดนี้ และ อํานวยความสะดวกในการการหาเวลาวาง

ท่ีตรงกันของนิสิต การงดการ เรียนการสอนและการนัดเรียนซอมเสริม อีกท้ังยังชวยลดความผิดพลาด 

อันอาจเกิดข้ึนจากการจัดการเวลาเรียนดวยมือ 

(ทิพวิมล นุชกําแหง,  จิรัฎฐา ภูบุญอบ และ  สิทธิชยั บุษหม่ัน , 2556) ไดพัฒนาระบบ

การจัดตารางสอนใน ระดับมหาวิทยาลัยเปนปญหาท่ีมีความซับซอน ยากในการหาคําตอบ เนื่องจาก

มีขอมูลและขอบังคับท่ี ตองพิจารณาเปนจํานวนมาก ดังนั้นการจัดตารางสอนจึงจําเปนตองเลือกใช

วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับปญหา งานวิจัยนี้ทําการศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการอาณา

นิคมมด (Ant Colony Optimization : ACO) สาหรับแกปญหาการจัดตารางสอนในระดับ

มหาวิทยาลัย (University Course Timetabling Problem) ดวยวิธีระบบมด (Ant System : AS) 

และระบบมดแบบ สูงสุด-ต่ําสุด (MAXMIN Ant System : MMAS) ซ่ึงมีวัตุประสงคเพ่ือใหขนาดของ

หองเรียน รวมถึงอุปกรณการเรียนการสอน ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยออกแบบและทดลองกับ

ขอมูลการจัดตารางสอนในภาควิชา คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมหาวทิยาลยัราช

ภัฏมหาสารคาม ภายใตขอบังคับในการ จัดตารางสอน  ผลการทดลองพบวา ระบบมดแบบสูงสูด –

ต่ําสุด มีประสิทธิภาพและความเหมาะสม มากกวาวิธรีะบบมด 



๓๗ 

(พรนิภา ถาวะโร, 2553) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดตารางเรียน 

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาท่ีไดทําการลงทะเบียนเรียน

ในระบบเซตวิชา และรายวิชา มีจํานวนท้ังสิ้น 410 คน โดยใชแบบสอบถามผานการวิเคราะหหาคา

ความเชื่อม่ัน โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงมีคา

เทากับ 0.889 และกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาหญิงมากกวานักศึกษาชายโดยสวนใหญกลุมตัวอยาง

เปนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร รองลงมาเปนนักศึกษานิเทศศาสตร กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา

หลักสูตร 4 ป รองลงมาเปนนักศึกษาหลักสูตร 2 ปครึ่ง (ตอเนื่อง) โดยหลักสูตร 4 ปเปนนักศึกษาชั้น

ปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 และชั้นปท่ี 4 ตามลําดับ และเปนกลุมท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชามากกวาแบบ

เซตวิชา กลุมการลงทะเบียนเรียนลาชา และการลงทะเบียนเรียนชวงเพ่ิมลด 

แบบสอบถามความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยอยูระดับปานกลาง นักศึกษาเพศชายมีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจไมแตกตางจากเพศหญิง นักศึกษาคณะนิติศาสตรมีความพึงพอใจระดับมาก รองลงมา

เปนนักศึกษาคณะบัญชีนักศึกษาคณะศลปกรรมศาสตรมีความพึงพอใจระดับปานกลาง นักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนแบบเซตวิชา มีความพึงพอใจไมแตกตางจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชา 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในชวงการลงทะเบียนเรียนลาชา ปรับรายวิชา เพ่ิม-ลดวิชา มีความพึง

พอใจไมแตกตางกัน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอตารางเรียนท่ีนักศึกษาไดเลือกเองอยูท่ีระดับปาน

กลาง และมีความพึงพอใจในภาพรวมเก่ียวกับการจั (สุจรรยา แกวพรายตา, 2559)ดตารางเรียนอยู

ในระดับปานกลาง 

(สุกัญชลิกา บุญมาธรรม, รัชนี หนาแนน และ สวรินทร นรินทร, 2558) ไดศึกษาเรื่อง

เรื่องระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน กรณีศึกษาโรงเรียนบานทากลอย (ทรัพยกมลประชาสรรค) 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยทําการ

พัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของระบบในดานปฏิบัติการระบบ สวนตอประสาน และเทคนิคการ

ออกแบบกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานโดยวิธีการเจาะจงเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ การประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ สถิติท่ีใชคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการทดสอบพบวา พบวาคุณภาพของระบบงานสารสนเทศ ท่ีสรางสารสนเทศไดอยาง 

ถูกตองแมนยํารวดเร็ว และตอบสนองความตองการผูใช จะสรางความพึงพอใจใหแกผูใช ซ่ึงผลจาก

การวิจัยสามารถเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีอํานวยความสะดวกกับนักศึกษาและ

ชวยลดภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษา 

(สุจรรยา แกวพรายตา, 2559) ไดศึกษาการประยุกตใชเจเนติกอัลกอริทึมในการจัด

ตารางสอนสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เนื่องจากปจจุบันการ

จัดตารางสอนเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานดานการศึกษาเปนไปดวยความ

เรียบรอย แตในทุกภาคการศึกษากลับพบวามีความผิดพลาดเกิดข้ึนกับตารางสอนเปนจํานวนมาก อัน

เนื่องมาจากการจัดตารางสอนเปนกระบวนการท่ีคอนขางยุงยากซับซอนเพราะมีขอมูลและเง่ือนไขท่ี

ตองพิจารณาเปนจํานวนมาก อีกท้ังในแตละปก็มีจํานวนนักศึกษาและมีการเปดรายวิชาเรียนเพ่ิมมาก
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ข้ึน ในขณะท่ีจํานวนหองเรียนท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนมีปริมาณคงท่ี ซ่ึงปญหาท่ีพบบอยก็คือ

เวลาการใชหองเรียนซํ้าซอนกัน เวลาสอนของอาจารยซํ้าซอนกัน และเวลาเรียนของนักศึกษาซํ้าซอน

กัน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือนําวิธีการทางเจเนติกอัลกอริทึมมาประยุกตใชเพ่ือแกไขปญหาการ

จัดตารางสอนในมหาวิทยาลัยท่ีมีนักศึกษาหลายคณะเรียนรวมกันโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยาเขตหาดใหญ เปนมหาวิทยาลัยกรณีศึกษา งานวิจัยนี้ทําการจัดตารางสอนใหเฉพาะกับนักศึกษา

ชั้นปท่ี 1 ของทุกคณะท่ีตองเรียนรวมกันโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับวิชาเรียนของชั้น

ปท่ี 1 มหาวิทยาลัยไดจัดคณะบริการเพ่ือรับผิดชอบสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 

1 ทุกคณะโดยใชทรัพยากรท้ังหองเรียน อาจารยผูสอน รวมท้ังสอนเฉพาะในรายวิชาท่ีเปนรายวิชา

ของคณะบริการนั้นๆ เทานั้นเม่ือมีการจัดตารางสอนใหหลายคณะเรียนรวมกันสิ่งท่ีพบก็คือความ

ขัดแยงของเง่ือนไขการจัดตารางสอนไมไดเกิดข้ึนเฉพาะภายในคณะเทานั้นแตสงผลไปถึงความขัดแยง

ท่ีจะเกิดข้ึนระหวางคณะอีกดวย การจัดตารางสอนจึงมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน ในการศึกษานี้จึงนํา

วิธีการทางเจเนติกอัลกอริทึมมาใชแกปญหาโดยพิจารณาเง่ือนไขบังคับ (Hard constraint) และ

เง่ือนไขเพ่ือความสมบูรณ (Soft constraint) สงผลใหการจัดตารางสอนสามารถใชทรัพยากรและจัด

ตารางสอนไดอยางมีประสิทธิภาพผลลัพธจากงานวิจัยทําใหไดโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจัด

ตารางสอนสําหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยในการทดลองนั้นขอมูลท่ีใชในการทดลอง

ประกอบดวยรายวิชาจํานวน 23 รายวิชา อาจารยผูสอนจํานวน 31 คน กลุมนักศึกษาจํานวน 23 

กลุม และหองเรียนจํานวน 6 หอง มีพารามิเตอรท่ีเหมาะสมเพ่ือกําหนดใหเปนคาเริ่มตนของ

โปรแกรมคือ จํานวนประชากรเทากับ 1,000โครโมโซมจํานวนเจเนเรชันเทากับ 500 เจเนเรชัน 

ความนาจะเปนในการครอสโอเวอรเทากับ 0.8 และความนาจะเปนในการมิวเตชันเทากับ 0.3 เม่ือ

เปรียบเทียบผลลัพธในการจัดตารางสอนพบวาตารางสอนท่ีไดจากโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนนี้สามารถลด

ความขัดแยงกับเง่ือนไขบังคับได 100 เปอรเซนตเม่ือเปรียบเทียบกับการจัดแบบเดิมของกอง

ทะเบียนและประมวลผล 

(อัสลีนา เบญญาวุฒิกร, 2553)ไดพัฒนาโปรแกรมจัดตารางสอนและตารางสอบระดับ

มัธยมเนื่องจาก ในปจจุบันเจาหนาท่ีวิชาการของโรงเรียนจะนะวิทยา ยังมีความลาชาและเกิดความ

ยากใน การจัดทําตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ อันเนื่องมาจากยังคงใชการจัดตารางลงบน

กระดาษ ประกอบ กับจํานวนนักศึกษาท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนและจํานวนหองเรียนท่ีไมเพียงพอ ยิ่งทํา

ใหเกิดความ ยากใน การจัดตารางเรียนและตารางสอน ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดท่ีจะจัดทําโปรแกรม

จัดตารางสอนและ ตารางสอบระดับมัธยมเพ่ือสรางความสะดวกและรวดเร็วและงายตอการทํางาน

ของทางเจาหนาท่ี วิชาการ ในการจัดตารางเรียนและตารางสอน อีกท้ังนักเรียนยังสามารถตรวจสอบ

ตารางเรียนของ นักเรียน ตารางสอนของครูสอน และตารางสอบไดในโปรแกรมจัดตารางเรียน

ตารางสอนนี่มีการแบง ข้ันตอนการทํางานออกเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 ทําการรวบรวมขอมูลและ

ออกแบบฐานขอมูลโดยใช โปรแกรม Microsoft SQL Server สวนท่ี 2 ทาการออกแบบหนาเวปไซต

ดวยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver และสวนสุดทายใชโปรแกรม Edit Plus มาเขียนคําสั่ง



๓๙ 

ภาษา PHP เพ่ือท่ีจะใชในการ สรางโปรแกรมจัดตารางเรียนตารางสอน จากผลการดําเนินงาน ดิฉัน

ไดสรางโปรแกรมจัดตารางสอน ตารางสอบระดับมัธยม โดยนักเรียน สามารถเขาไปทําการตรวจสอบ

ตารางเรียนไดครูสอนสามารถ จัดเตรียมตารางสอนผานทางระบบ อินเตอรเน็ตได 

กลาวโดยสรุป การจัดตารางเรีนตารางสอนนั้นนนับเปนปญหาท่ีสําคัญท้ังในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและดานการศึกษา เพราะการจัดตารางเรีนตารางสอนเปนสิ่งท่ีจําเปนในทุก

สถานศึกษา ไมวาจะเปนสถานศึกษาในระดับใจก็ตาม ตองทําการจัดตารางเรีนตารางสอน เปนประจํา

ทุกๆ ภาคการศึกษา หากสถานศึกษามีขนาดใหญ ปญหาในการจัดตารางเรีนตารางสอนจะมีความ

ซับซอนมากข้ึนตามไปดวย ปจจัยท่ีเก่ียวของมีความ แตกตางกันในแตละสถานศึกษา เชน จํานวน

อาจารย, จํานวนนักศึกษา, จํานวนวิชา, จํานวนหองเรียน เปนตน และยังตองคํานึกถึงขอบังคับตางๆ 

ของแตละสถานศึกษาดวย เชนจํานวนนักศึกษาท่ีรับไดของหองเรียน, ประเภทหองเรียน, จํานวนคาบ

เรียนในแตละวัน เปนตน อีกท้ังปจจัยและขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดตารางเรียนตารางสอน

ในแตละภาคเรียนมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

ดังนั้นการจัดการตารางเรียนตารางสอนในแตละสถานศึกษาจึงไมใชเรื่องงายและตองใช

เวลานานพอสมควร ซ่ึงบางครั้งเม่ือจัดเสร็จแลวอาจตองทําการแกไขปรับเปลี่ยนอยูบอยครั้งหากมีการ

ปรับเปลี่ยนปจจัยตางๆ หรือขอบังคับท่ีเก่ียวของทําใหตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือมี

ประสบการณเปนอยางมาก จึงจะสามารถจัดตารางเรียนตารางสอนไดรวดเร็วและเหมาะสมกับ

สถานศึกษานั้นๆ และนําเทคโนโลยีเขามาชวยจัดตารางเรียนตารางสอน 

 

๓.๕ วิธีการใหบริการกับผูรับบริการมีความพึงพอใจ  
การบริการ คือ การใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพ่ือประโยชนของผูอ่ืน การ

บริการท่ีดี ผูรับบริการก็จะไดรับความประทับใจ และชื่นชมองคกร ซ่ึงเปนสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเปนผลดีกับ
องคกรของเรา เบื้องหลังความสําเร็จเกือบทุกงาน มักพบวางานบริการเปนเครื่องมือสนับสนุนงานดาน
ตาง ๆ เชน งานประชาสัมพันธ งานบริการวิชาการ เปนตน ดังนั้น ถาบริการดี ผูรับบริการเกิดความ
ประทับใจซ่ึงการบริการถือเปนหนาเปนตาขององคกร ภาพลักษณขององคกรก็จะดีไปดวย (ตรีเพ็ชร 
อาเมือง, ๒๕๕๓) และการบริการ (Services) ยังหมายถึง การกระทํากิจกรรมใดๆ ดวยรางกายเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืน ซ่ึงเก่ียวของกับการอํานวยความสะดวก ความสามารถสราง
ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการได ซ่ึงการกระทําดวยรางกาย : คือการแสดงออกดวยการแตงกาย 
ปฏิบัติการ กิริยา ทาทาง และวิธีการพูดจา ซ่ึงการบริการสามารถแสดงออกเปน ๒ แบบ คือ    ๑. 
ข้ันตอนการใหบริการ เปนการปฏิบัติการตามข้ันตอน และเทคนิคของวิธีปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสม 
เพ่ือใหผูรับบริการ ไดประโยชน ตรงตามความตองการมากท่ีสุด ๒. พฤติกรรมการบริการ เปนการ
แสดงออกดานการแตงกาย สีหนา แววตา กิริยา ทาทาง และการพูดจา ซ่ึงพฤติกรรมท่ีดี ยอมสราง
ความสุข ใหเกิดข้ึนกับผูบริการไดเปนอยางดี ไดแก การแตงกายท่ี สุขภาพ สะอาด เรียบรอย สีหนา
และแววตาท่ียิ้มแยม แจมใส ออนโยน กิริยาทาทางท่ี สุภาพ ออนนอมการพูดจาดวยน้ําเสียงท่ีนุมนวล 
สุภาพ ชัดเจน ใหเกียรติ มีหางเสียง ซ่ึงสอดคลองกับวิชัย ปติเจริญธรรม (๒๕๔๘) ท่ีกลาวไววา จากท่ี
มีการสํารวจเรื่องการสรางความประทับใจในงานบริหารองคกรแหงหนึ่ง โดยองคกรนี้มีวัตถุประสงค



๔๐ 

ในการตองการทราบลําดับความสําคัญเรื่องการสรางความพึงพอใจท่ีไดรับและความประทับใจท่ี
เกิดข้ึน ดังนี้  

๑. การใชกิริยาวาจาสุภาพ/ยิ้มแยมแจมใส/ไมแสวงหาผลประโยชน/กระตือรือรน  
๒. มีการใหบริการท่ีถูกตองและรวดเร็ว  
๓. มีการใหบริการเปนกันเอง  
๔. มีการพัฒนาบุคลิกภาพ/มีความรูในการใหบริการ/บริการดวยความเต็มใจ/มีอัธยาศัย/

สถานท่ีท่ีใชตอนรับตองเหมาะสมและอานวยความสะดวกไดเปนอยางดี 
สําหรับวิธีการใหบริการกับผูรับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูเขียน ใน

ฐานะท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวิธีการใหผูรับบริการมีความ พึง
พอใจ โดยยดึหลักความพึงพอใจ ถูกตอง และตามระเบียบ ดังตอไปนี้  

๑. ผูปฏิบัติงานตองใหความเคารพตอพระรัตนตรัย  
๒. ผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม  
๓. ผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติงานใหเปนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบมหาวิทยาลัย มติมหาเถร

สมาคม มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล และระเบียบของสถาบันภาษา  
๔. ผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติงานใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกมหาวิทยาลัย ดวยความ

ตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของมหาวิทยาลัย อุทิศเวลาของตนใหแกมหาวิทยาลัย 
และรักษาความลับของมหาวิทยาลัยและสถาบันภาษา  

๕. ผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย รักษาความสามัคคี และชวยเหลือใน
การปฏิบัติงานระหวางบุคลากรดวยกันและผูรวมปฏิบัติงานอ่ืน และมีทัศนคติท่ีดีตอผูรวมงาน  

๖. ผูปฏิบัติงานตองใหการตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหความ
สงเคราะหแกผูมาติดตองานเก่ียวกับหนาท่ีของตน ไมดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี ขมเหง หรือ กลั่น
แกลงผูมาติดตอ ตามหลักท่ีวา “โอบออมอารีย วจีไพเราะ สงเคราะหผูคน วางตนพอเหมาะ”  

๗. ผูปฏิบัติงานจะตองใหคาปรึกษา แนะนา และขอมูลดวยความเต็มใจท่ีแสดงผานทางท่ี
เหมาะสมท้ังทางวาจา น้ําเสียง สีหนา กริยาทาทางดวยความสุภาพ ยิ้มแยม แจมใส และเปนมิตร เปน
บุคคลท่ีมีทัศนคติในทางบวกและรักบริการตามหลักท่ีวา “มือเอ้ือม ปากอา หนายิ้ม”  

๘. ผูปฏิบัติงานจะตองมีความรูความเชี่ยวชาญในการงานเพ่ือใหสามารถใหขอมูล 
คําปรึกษา และคําแนะนําท่ีถูกตองและรวดเร็ว ทันตอสถานการณความตองการของผูรับบริการ และ
จะตองเปนผูท่ีมีความรูรอบตัวนอกเหนือจากความรูในงาน เพ่ือนาความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน  

๙. ผูปฏิบัติงานตองเปนผูท่ีสามารถเก็บรักษาความลับในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี เพ่ือ
เปนการรักษาไวซ่ึงชื่อเสียงและผลประโยชนท้ังของผูรับบริการ มหาวิทยาลัยและสถาบันภาษา  

๑๐. ผูปฏิบัติงานจะตองมีทักษะในการเจรจาตอรอง การประสานงาน และลดความ
ขัดแยงท่ีอาจข้ึนจากการปฏิบัติงาน และตองเปนผูท่ีสามารถแกไขปญหาใหกับผูรับบริการใหมีความ
พึงพอใจได  

๑๑. ผูปฏิบัติงานควรรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูรับบริการ เพ่ือนํามา
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมใหกระบวนการใหบริการดียิ่งข้ึน  



๔๑ 

๑๒. ผูปฏิบัติ งานจัดการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันภาษา ควรแจง
คณะกรรมการลวงหนาใหเร็วท่ีสุดหากมีการเลื่อนหรืองดประชุม และเวลาคณะกรรมการมาถึงใหคอย
ตอนรับและคอยบริการ และเวลากรรมการกลับใหคอยสงหรือชวยถือของใหตามสมควร  

ท้ังนี้ วิธีการใหบริการกับผูรับบริการมีความพึงพอใจขางตน สอดคลองกับจรรยาบรรณ

ของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วาดวยประมวลจริยธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕  
 

๓.๖ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
จริยธรรม คือ คุณสมบัติท่ีประพฤติได จะเกิดความงดงาม หรือความสงางามในสายตา

ผูอ่ืน เปนความงดงามทางจิตใจ วาจา และพฤติกรรม นําไปสูความรวมมือ การชวยเหลือเก้ือกูลจาก

ผูอ่ืนไดโดยงาย และดวยความเต็มใจ ซ่ึงสังคมยอมรับ เพ่ือการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

จรรยาบรรณ คือ กรอบหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ีดีงามของการประกอบอาชีพ 

ในสาขาตางๆ หรือรูปแบบในการดํารงตนของคนในกลุม สังคม หมูคณะ หรือองคกรตางๆ ซ่ึง 

นอกเหนือจากการแสดงออกในแนวทางท่ีถูกตองท่ีสังคมยอมรับแลว การมีจิตสํานึกท่ีดี มีจิตใจงาม มี

ความเมตตา โอบออมอารีซ่ือสัตยสุจริต เปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของผูประกอบสัมมาอาชีพ หรือการ

ดํารงตนท่ีจะสงผลตอชื่อเสียงเกียรติยศ และความมีคุณธรรมของแตละบุคคล หรือผูประกอบการหรือ

กลุมสังคมนั้นๆ ท่ีสามารถจะมองเห็นเปนรูปธรรมได (กัลยาณี สูงสมบัติ, ออนไลน) 

สําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา กลุมงานวิชาการและวางแผน เปนตําแหนงหนึ่งท่ี

บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ตองปฏิบัติงาน

ภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยประมวลจริยธรรม พุทธศักราช 

๒๕๕๕ ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑ มาตรฐานจรยิธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

ขอ ๕ บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองยึดม่ันในมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๑๑ 

ประการ ดังตอไปนี้ 

๑. ยึดม่ันในพระธรรมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

๒. มีจิตสํานกึท่ีดี ซ่ือสัตยสุจริต และมีความรับผิดชอบ 

๓. ยึดม่ันประโยชนของสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยเหนือกวา 

ประโยชนสวนตน 

๔. ยืนหยัดในการทําสิ่งท่ีถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย ถูกตองเปนธรรม และถูกฎหมาย 

๕. ใหบริการแกนิสิตและประชาชนท่ัวไปดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยไมตรี ไมเลือกปฏิบัติ 

๖. ใหขอมูลขาวสารแกนิสิตและประชาชนท่ัวไปอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน 

ขอเท็จจริง 



๔๒ 

๗. ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๘. ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

๙. ยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของตนและของมหาวิทยาลัย 

๑๐. มีจิตสาธารณะ รักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 

๑๑. ใชทัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางประหยัดและคุมคา พรอมกันนั้นก็มุงพัฒนาสราง 

สวนท่ี ๒ มาตรฐานจรยิธรรมของบุคลากร 

ขอ ๖ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตองยึดม่ันในมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

๑. มีศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๒. ประพฤติปฏิบัติอยูในพระธรรมวินัย ศีลธรรมอันดีงาม มีความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติ 

งานโดยยึดหลักศีลธรรม นโยบาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และประเพณีของ

มหาวิทยาลัย 

๓ . ละเวนการประพฤติหรือกระทําการใดๆ อันอาจมีผลกระทบตอชื่อเสียงและ 

ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

๔. มีศรัทธายึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 

ประมุข 

๕. รูรักสามัคคี มีศรัทธายึดม่ันในแนวทางแกไขปญหาดวยสันติวิธี 

๖. มีทัศนคติท่ีดี มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความเสมอภาค ปราศจากอคติ และปฏิบัติ 

หนาท่ีเต็มความสามารถ ตามมาตรฐานภาระงานท่ีก าหนด 

๗. ขยันมุงม่ันและใฝใจพัฒนาตนใหมีความรู มีทักษะการทํางาน รวมถึงมีบุคลิกภาพ 

เหมาะสมแกฐานะ 

๘. เปนกัลยาณมิตรตอเพ่ือนรวมงาน และปฏิบัติงานดวยความมีมนุษยสัมพันธอันดีกับ

เพ่ือนรวมงาน มีเมตตาทางกาย วาจา และใจตอเพ่ือนรวมงาน มีน้ําใจ ใหความเคารพผูอ่ืน มีความ 

ยุติธรรม 

๙. ใหเกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนรวมงาน มีอิสระทางความคิด และยอมรับฟง 

ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

๑๐. ปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมงาน สังคม และประเทศชาติ 

๑๑. มีความสุภาพเรียบรอยทางกาย วาจา ปฏิบัติยึดม่ันกายสุจริต วจีสุจริต และมโน

สุจริตในขณะปฏิบัติหนาท่ีและในโอกาสอ่ืนๆ 

๑๒. อุทิศเวลาและปฏิบัติงานตรงตอเวลาอยางสมํ่าเสมอ ใชเวลาปฏิบัติงานใหเปน 

ประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ี 

๑๓. ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม ท้ังในดานชีวิตสวนตัวและชีวิตการทํางาน มี 

เมตตา เอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมงานและบุคคลท่ัวไปดวยความเสมอภาค มีความเปนธรรม ละเวนการ 

ปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม ไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางไมวาดวยกิจการใดๆ 



๔๓ 

๑๔. หม่ันศึกษาคนควาอยางตอเนื่อง ติดตามความกาวหนาทางวิทยากรสมัยใหม 

ตลอดเวลา สรางสรรคเผยแพรงานทางวิชาการหรืองานสรางสรรคท่ีจะกอใหเกิดประโยชนแก

มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ โดยไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน มีความซ่ือสัตย ไม

นําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนและไมลอกเลียนแบบผลงานของผูอ่ืน 

๑๕. ใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนํามาใชในผลงานทางวิชาการ 

หรืองานสรางสรรคของตนเองและแสดงหลักฐานการศึกษาคนควาหรือการพัฒนาสรางสรรคอยาง 

อีกท้ังผูปฏิบัติงานยังตองปฏิบัติงานใหสอดคลองกับจรรยาบรรณของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังตอไปนี้ 

๑. การยึดม่ันและยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง 

๒. ความซ่ือสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 

๓. การปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

๔. การปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติ และ 

๕. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

กลาวโดยสรุป ในภาพรวมบทท่ี ๓ ผูเขียนไดพยายามศึกษารวบรวมเก่ียวกับหลักเกณฑ

วิธีการและเง่ือนไขตางๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มศึกษาตั้งแต หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงาน 

แนวปฏิบัติและขอควรระวังในการปฏิบัติงาน แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ วิธีการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ซ่ึงทุกหัวขอตามท่ีกลาว

มา ผูเขียนไดพยายามศึกษา รวมรวม ชี้แจงอธิบายเก่ียวกับกฎเกณฑ วิธีปฏิบัติงานและเง่ือนไขการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการจัดตารางเรียนตารางสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

เขตเชียงใหม ซ่ึงเกิดจากประสบการณตรงในการปฏิบัติงานจริงของผูเขียน สําหรับกระบวนการและ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการประชุมผูเขียนจัดไดกลาวถึงในบทท่ี 4 ตอไป 

 



บทท่ี 4 

เทคนิคหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 
 

เนื้อหาในบทท่ี ๔ กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย แผนผังการ

ปฏิบัติงาน (Work Flow) รายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน กิจกรรม 

แผนปฏิบัติงาน และแผนกลยุทธในการ ปฏิบัติงาน ท่ีแสดงใหเห็นความชัดเจนของกระบวนการ

ปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหมอยางละเอียด 

 

 



 

 

๔๕ 

๔.๑  กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การจัดตารางเรียนตารางสอน 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา มาตรฐานงาน/ส่ิงท่ี
ตองควบคุม 

การติดตาม เอกสารอางอิง 

 
 

     

 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๑ วางแผนการ
ดําเนินงาน 
๑.จัดทํารางปฏิทินการดําเนินงาน 
๒.นําเสนอรายงานผลการเนินงาน  
   แบงออกเปน ๔ ดาน  
   ดานการวางแผน ดานการ 
   ปฏิบัติ ดานการติดตาม 
   ดานการปรับปรุง 
๓.จัดทํารางแนวทางการแกปญหา 
   หรอืขอเสนอแนะ ๔ ดาน  
   ดานการวางแผน ดานการ 
   ปฏิบัต ิดานการติดตาม 
   ดานการปรับปรุง 
๔. จัดการประชุมวางแผน 
    การดําเนินงาน 

๑ สัปดาห ๑. รางปฏิทินการ    
ดําเนินงานจัด    ตาราง
เรียน    ตารางสอน 
๒. รายงานผล    
ประเมินผลการ   
ดําเนินงาน จัดตาราง
เรียนตารางสอน     ปท่ี
ผานมา ๔ ดาน       
ดานการวางแผน ดาน
การปฏิบัติ  
ดานการตดิตาม 
ดานการปรับปรุง 
๓. รางแนวทางการ    
แกปญหาหรือ
ขอเสนอแนะ ๔ ดาน  
ดานการวางแผน ดาน
การปฏิบัติ  
ดานการตดิตาม 
ดานการปรับปรุง 

1.บันทึกขอความเชิญ
ประชุมประธาน
หลักสตูรทุกหลักสูตร
และสวนงานท่ี
เก่ียวของ 

1.ปฏิทินการ    
ดําเนินงานจัด    
ตารางเรียน    
ตารางสอน 
2.รายงานผล    
ประเมินผลการ   
ดําเนินงาน จัดตาราง
เรียนตารางสอน      
3.รางแนวทางการ    
แกปญหาหรือ
ขอเสนอแนะ 

เร่ิม 

ประชุมวางแผน 

1 



 

 

๔๖ 

 
 
 
                

ขั้นตอนท่ี 2 จัดทําบันทึกขอความ
ตอหลักสตูรเปดการเรยีนการสอน 
เพ่ือขอแผนการเรียนและพรอม
อาจารยผูสอน ตอกลุมงานวิชาการ
และวางแผน ลงนามโดย
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาลยั   
   ในการกําหนดวันสงแผนการ
เรียนพรอมอาจารยผูสอนควรให
ระยะเวลาหลักสูตรสาขาวิชาจัด
แผนการเรียนและอาจารยผูสอนได
ดําเนินการเรื่องดังกลาว ประมาณ 
2 อาทิตย 

2 วัน 1.การกําหนด วัน เวลา 
การสงแผนการเรียน
พรอมอาจารยผูสอน 

2.แผนการเรียน และ
อาจารยผูสอน 
หลักสตูรทุกหลักสูตร 

1.บันทึกขอความเชิญ
ประชุมประธาน
หลักสตูรทุกหลักสูตร
และสวนงานท่ี
เก่ียวของ 

                   ไมถูกตอง 

 
 

 
 
 
 

       ถูกตอง 

 
 
 

ขั้นตอนท่ี 3 รวบรวม สํารวจ 
ตรวจสอบความถูกตอง 
1. รวบรวมแผนการเรยีนและ
อาจารยผูสอนทุกหลักสูตร
สาขาวิชาในระยะเวลาท่ีกําหนดได
ครบทุกหลักสูตรสาขาวิชาหรือไม  
2. ตรวจสอบแผนการเรียนและ
อาจารยผูสอน ของแตละหลักสูตร
สาขาวิชากอนการการบันทึกขอมลู
ลงในโปรแกรมการจดัตารางเรียน
ตารางสอน 
3. รายงานผลการดําเนินการ การ
รวบรวมและตรวจสอบความ
ถูกตองตอผูอํานวยการสํานักงาน

5 วัน 
 

 1.ความถูกตองของ
แผนการเรียนและ
อาจารยผูสอน 
2. หลักสูตรสาขาวิชาสง
แผนการเรียนและ
อาจารยผูสอนภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

๑.แผนการเรียนและ
อาจารยผูสอนภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

๑.แผนการเรียนและ
อาจารยผูสอน  
๒.ตารางตรวจสอบ
ความถูกตองของ
แผนการเรียน 

ทําบันทึกขอความขอ

แผนการเรียนพรอม

อาจารยผูสอน 

ตรวจสอบ 

1 

2 



 

 

๔๗ 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยรับรองผลการตรวจสอบ
แผนการเรียนพรอมอาจารยผูสอน 
   กรณีท่ีหลักสูตรสาขาวิชาไมได
สงในระยะเวลาท่ีกําหนดใหจัดทํา
บันทึกขอความติดตามและกําหนด 
วัน เวลา สงใหชัดเจน หรือ
ตรวจสอบขอมลูพบวาขอมลูไม
ถูกตอง กําหนดใหจัดทําบันทึก
ขอความแจงใหปรับปรุงแกไข 
กําหนด วัน เวลา สงใหชัดเจน ลง
นามโดยผูอํานวยการสํานักงาน
วิทยาลัย  

 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 4 บันทึกแผนการเรียน
และอาจารยผูสอน จํานวนสถิติ
นิสิต ทุกช้ันปท่ีผานการตรวจสอบ
ความถูกตองบันทึกฐานขอมูล
โปรแกรมการจดัตารางเรียน
ตารางสอนใหครบตามโครงสราง
หลักสตูร 
   วิธีการปฏิบัติงานข้ันตอนน้ีมี
รายละเอียดมาก จึงขออธิบายใน 
หนาท่ี ............... 
 
 
 
 

5 วัน   
 
 
 

1.แผนการเรียนพรอม
อาจารยผูสอน 
2. จํานวนสถิตินิสิต 
3.โปรแกรมการจัด
ตารางเรียน
ตารางสอน 

ทําบันทึกแผนการเรียน

และสถิตินิสติทุกช้ันปลง

ในโปรแกรมจัดตาราง

 

2 

2 



 

 

๔๘ 

                     
 
 
 
                     ไมถูกตอง 

 
 
 
 
 
 

    ถูกตอง 

ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบการบันทึก
แผนการเรียนและอาจารยผูสอน
ทุกช้ันปในฐานขอมูลโปรแกรมการ
จัดการตารางเรียนตารางสอน 
1. ตรวจสอบรายวิชาท่ีทําการ
บันทึกในฐานขอมูลโปรแกรมการ
จัดการตารางเรียนตารางสอน ดังน้ี 
     1.1. มีรายวิชาครบตาม
แผนการเรียนหรือไม 
    1.2 ช่ือรายวิชา และจํานวน
หนวยกิต ถูกตองหรือไม 
2. ตรวจสอบอาจารยผูสอนท่ีทํา
การบันทึกในฐานขอมูลโปรแกรม
การจัดการตารางเรียนตารางสอน  
    2.1. มีอาจารยผูสอนมีช่ือครบ 
ตามแผนการเรียนหรือไม 
    2.2 ช่ือ ฉายา นามสกุล 
อาจารยผูสอน ถูกตองหรือไม 

3 วัน ความถูกตอง การบันทึก
ช่ืออาจารยผูสอน 
จํานวนนิสิตแตละช้ันป
รหัสวิชา หนวยกิต ช่ือ
รายวิชา 

  แผนการเรียนพรอม
อาจารยผูสอน 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๖ จัดทําตารางเรียน
ตารางสอน  ข้ันตอนการ
ดําเนินงานข้ันตอนน้ีคอนขางตอง
ใชความรอบครอบในการ
ดําเนินงานเน่ืองจากอาจจะสงผล
กระทบตอการเรียนการสอน 
ขอมูลท่ีใชในการจัดตารางเรยีน
ตารางสอน สถานท่ีเรียน หองเรียน 

7 วัน 
 

  ๑.มีโปรแกรมจัดทํา
ตารางเรียน
ตารางสอน 
๒.ขอมูลรายวิชา 
๓.ขอมูลกลุมเรียน 
ขอมูลสาขาวิชา 
๔.ขอมูลจํานวนนิสิต 
๕.ขอมูลหองเรียน 

ตรวจสอบ 

จัดตารางเรียน

ตารางสอน 

2 

3 



 

 

๔๙ 

 
 
 
 

รายวิชา อาจารยผูสอน กลุมเรียน 
คาบเรียน วัน-เวลา 
    วิธีการปฏิบัติงานข้ันตอนน้ีมี
รายละเอียดมาก จึงขออธิบายใน 
หนาท่ี ............... 

                        ไมถูกตอง 

 
 
 
 
 
 

   ถูกตอง 
 

ขั้นตอนท่ี 7 ตรวจสอบความถูก
ตองตารางเรยีนตารางสอน 
ข้ันตอนตรวจสอบครั้งสดุทาย
กอนท่ีจะดําเนินการเผยแพรขอมลู
ตารางเรียน-ตารางสอน โดยจะทํา
การตรวจสอบความถูกตอง
ดังตอไปน้ี 
๑  รายวิชาของทุกหลักสตูร
สาขาวิชา ทุกช้ันป มีรายวิชาครบ
ทุกรายวิชาอยูในตารางเรียน
ตารางสอน 
๒  ตารางเรียนตารางสอนท่ีจดัทํา
ครบทุกหลักสูตรสาขาวิชา ทุกข้ันป 
๓  ภาระงานอาจารยผูสอนทุก
รายวิชามีตารางสอนทุกรายวิชา 

3 วัน ๑. การใชหองเรียนซ้าํ 
2. ช่ัวโมงสอนอาจารย
ซ้ํา 
3. จํานวนช่ัวโมงเรยีน
หรือสอน ตรงกับหนวย
กิตวิชา 
4. รายวิชาในตาราง
เรียนตารางสอนครบ
ตามแผนการเรียน 

 ๑.แผนการเรียนและ
อาจารยผูสอน 
๒.ตารางเรียน
ตารางสอน 

 ขั้นตอนท่ี 8 จัดทําขอมูลในไพล
ตนฉบับใชโปรแกรม PDF พิมพ
ตารางเรียนนิสติ และตารางสอน
อาจารยเพ่ือทํารูปเลม 
 

1  วัน   จัดทําขอมูลในไพล
ตนฉบับใชโปรแกรม 
PDF พรอมออกแบบ
ปก 

ตรวจสอบ 

จัดทําตนฉบับ 

3 

4 



 

 

๕๐ 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 9 จัดทําสําเนา สง
รูปเลม เผยแพรขอมลูตารางเรียน-
ตารางสอน ผานบอรด
ประชาสมัพันธ และระบบเว็ปไซด
มหาวิทยาลยั
www.cm.mcu.ac.th 

1  วัน   -รูปเลมตารางเรียน
ตารางสอน 
-เว็ปไซดมหาวิทยาลัย
www.cm.mcu.ac.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 10 สรุปงานการ
ดําเนินงานแบบ PDCA  
ดานท่ี 1 การวางแผน คือสรุป
จากการดําเนินงาน 
   1.1 มีการจัดทําปฏิทินการ
ดําเนินการหรือไม 
   1.2 จัดทํารางแนวทางการ
แกปญหาเพ่ือนําเสนอเขาท่ีประชุม
วางแผนหรือไม 
  1.3 จัดประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน จํานวนก่ีครั้ง 
  1.4 สรุปรายงานกาประชุม 
ดานท่ี 2 การปฏิบัติ คือการ
รายงานผลการดําเนินการตาม
ข้ันตอนในปฏิทินการดําเนินงาน
อยางเปนระบบและมคีวาม
ตอเน่ือง อยางไร เปนไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม 

3 วัน ความถูกตองของการสรุป
งานประเมินผลการ
ดําเนินงาน 4 ดาน   
1. การวางแผน  
2. การปฏิบัติ  
3. การตรวจสอบ  
4. การปรับปรุง 

  

ดําเนินการสรุปงาน 

ประกาศบอรดประชาสัมพันธ 
ระบบเว็ปไซด 

4 

5 



 

 

๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานท่ี 3 การตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน  คือ การรายงานการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแต
ละข้ันตอนของปฏิทินการ
ดําเนินงานวามีปญหาอะไรเกิดข้ึน 
และบันทึกความจาํเปนตอง
เปลี่ยนแปลงแกไขหรือ ไดหาทาง
แกปญหาในระหวางการดําเนินงาน
ตามปฏิทินการดําเนินงานใน
ข้ันตอนใด   
ดานท่ี 4 การปรับปรุง คือ การ
รายงานการปรับปรุงแกไขสวนท่ีมี
ปญหา หรือถาไมมีปญหาใดๆ ก็
ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตาม
ปฏิทินการดําเนินงานท่ีไดผลสําเรจ็ 
เพ่ือนําไปใชในการทํางานครั้ง
ตอไป 
  4.1  สรุปปญหาท่ีพบในระหวาง
การดําเนินการตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
   4.2 สรุปข้ันตอนท่ีตองปรับปรงุ 
   4.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรุง
พัฒนาในครั้งตอไป 
    4.4 นํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานเสนอผูอํานวยการ
วิทยาลัยสงฆเชียงใหม  

จบ 

5 



๕๒ 
 

 

จากตารางท่ี 4.๑  ผูปฏิบัติงานขออธิบายรายละเอียดกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหผูอานเขาใจกระบวนการมากข้ึนโดยแบงเปนข้ันตอนตางๆ ๑๐ ข้ันตอน ตั้งแตเริ่มกระบวนการท่ีวาง

แผนการจัดตารางเรียนตารางสอน ดังนี้ 

 

4.2  รายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ข้ันตอนท่ี ๑ ประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดตารางเรียนตารางสอน โดย

ข้ันตอนการวางแผนจะดําเนินการวางแผนการจัดตารางเรียนตารางสอน  เริ่มจากการจัดทําปฏิทินการ

ดําเนินงานการจัดตารางเรียนตารางสอน เนื่องจากการดําเนินงานตองอาศัยแหลงขอมูลแผนการเรียนจาก

หลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยตองรวบรวม ตรวจสอบ บันทึกขอมูลลงใน

ระบบโปรแกรมการจัดตารางเรียนตารางสอนอาศัยเวลาในการดําเนินการนาน  

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันตอการเปดภาค

การศึกษา และใหคณาจารยไดเตรียมความพรอมกอนเขาสอนจึงจําเปนตองจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน

จัดตารางเรียนตารางสอน ผูเขียนจึงไดออกแบบปฏิทินการดําเนินงานการจัดตารางเรียนตารางสอนท้ัง ๒ 

ภาคการศึกษา เพ่ือใหหลักสูตรทุกหลักสูตรเตรียมพรอมในการปฏิบัติงาน  

 

ตารางท่ี 4.2 ปฏิทินการปฏิบัตงิานตารางเรียนตารางสอน 

ท่ี รายละเอียด 
ข้ันตอนการ
ดําเนนิงาน 

ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี ๒ หมายเหตุ 
เดือน มี.ค./สัปดาห เดือน เม.ย./สัปดาห เดือน ส.ค./สัปดาห เดือน ก.ย./สัปดาห 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 ประชุมวางแผนเพ่ือ

กําหนดแนวปฏิบัติใน
การจัดตารางเรียน
ตารางสอน 

                 

2 จัดทําบันทึกขอความตอ
หลักสตูรแตละหลักสูตร 
เพ่ือดําเนินการจัดทํา
แผนการเรียน 

                 

3 รวบรวม สาํรวจ 
ตรวจสอบความถูกตอง
ของ หลักเกณฑ
ขอบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ 
โครงสรางแผนการเรียน 
และผูสอน 
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ท่ี รายละเอียด 
ข้ันตอนการ
ดําเนนิงาน 

ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี ๒ หมายเหตุ 
เดือน มี.ค./สัปดาห เดือน เม.ย./สัปดาห เดือน ส.ค./สัปดาห เดือน ก.ย./สัปดาห 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
4 บันทึกแผนการเรียน

และอาจารยผูสอน 
พรอมจํานวนนิสติ ทุก
หลักสตูรสาขาวิชาท่ีเปด
การเรยีนการสอน 

                 

5 ตรวจสอบการบันทึก
แผนการเรียนทุกช้ันป
และผูสอนลงใน
ฐานขอมูลโปรแกรม 

                 

6 จัดทําตารางเรียนตาราง
เรียนตารางสอน 

                 

7 ตรวจสอบความถูกตอง
ตารางเรียนตารางเรยีน
ตารางสอน 

                 

8 จัดทําขอมูลในไพล
ตนฉบับใชโปรแกรม 
PDF 

                 

9 จัดทําสําเนา สงรูปเลม 
เผยแพรขอมลูตาราง
เรียน-ตารางสอน ผาน
บอรดประชาสัมพันธ 
และระบบเว็ปไซด 

                 

10 สรุปงานประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

                 

   

รายละเอียดในปฏิทินการดําเนินงานจัดตารางเรียนตารางสอน ประกอบไปดวย  

๑. รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน ตั้งแตข้ันตอน 1 คือข้ันตอนเริ่มตนจนถึงข้ันตอนท่ี  

10  สิ้นสุดการดําเนินงานและชวงเวลาปฏิบัติงานแตละข้ันตอนควรจะปฏิบัติเม่ือไหร  

๒. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตละภาคการศึกษา แบงออกดังนี้ ภาคเรียนท่ี 1 ระหวาง

เดือนมีนาคม-เมษายนและภาคเรียนท่ี 2  ระหวางเดือนสิงหาคม-กันยายน   

และเม่ือจัดทําปฏิทินการดําเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนแลว ผูปฏิบัติงานตองรายงาน

ผลการดําเนินงานภาคการศึกษาท่ีผานมาเสนอเขาท่ีประชุมการวางแผนเพ่ือเปนแนวทางการปรับปรุง
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วิธีการปฏิบัติงานพัฒนางานลดความลาชาหรือการซํ้าซอน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการนําเสนอ

ผลการดําเนินงานการจัดตารางเรียนตารางสอนเสนอท่ีประชุม ผูปฏิบัติงานควรสรุปประเด็จปญหา 

แบงเปน ๔ ดาน ดังนี้ ดานการวางแผน ดานปฏิบัติงาน ดานการตรวจสอบ ดานการปรับปรุง พรอมกับ

จัดทํารางแนวทางการแกปญหาหรือขอเสนอแนะเพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณา  

ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําบันทึกขอความตอหลักสูตรแตละหลักสูตรเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนการ

เรียนและสงแผนการเรียนพรอมอาจารยผูสอนสงกลุมงานวิชาการและวางแผน สวนงานวิทยาลัยสงฆ

เชียงใหม  กําหนดใหหลักสูตรสาขาวิชาสงแผนการเรียนพรอมอาจารยผูสอนควรกําหนดระยะเวลาให

หลักสูตรไดดําเนินการประชุมจัดทําแผนการเรียนและพิจารณาอาจารยผูสอนอาจารยประจําวิชา พรอม

ตรวจสอบรายวิชาประมาณ ๒ อาทิตย ใหหลักสูตรดําเนินการ กอนกําหนดการสงแผนการเรียนและ

อาจารยผูสอน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๑  ตัวอยาง บันทึกขอความขอแผนการเรียนพรอมอาจารยผูสอน    

 

 



๕๕ 
 

 

ข้ันตอนท่ี ๓  รวบรวม สํารวจ ตรวจสอบความถูกตองของแผนเรียนและอาจารยผูสอนของ

ทุกหลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอน ดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. รวบรวมแผนการเรียนและอาจารยผูสอนทุกหลักสูตรสาขาวิชาในระยะเวลาท่ีกําหนดได

ครบทุกหลักสูตรสาขาวิชาหรือไม  

2. ตรวจสอบแผนการเรียนและอาจารยผูสอน ของแตละหลักสูตรสาขาวิชากอนการบันทึก

ขอมูลลงในโปรแกรมการจัดตารางเรียนตารางสอน 

3. รายงานผลการดําเนินการการรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของแผนการเรียนและ

อาจารยผูสอน เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานวิทยาลัยรับรองผลการตรวจสอบแผนการเรียนพรอม

อาจารยผูสอน 

กรณีท่ีหลักสูตรสาขาวิชาไมไดสงในระยะเวลาท่ีกําหนดใหจัดทําบันทึกขอความติดตาม พรอม

ระบุ วัน เวลา สงใหชัดเจน หรือ ตรวจสอบขอมูลพบวาขอมูลไมถูกตอง จัดทําบันทึกขอความแจงให

ปรับปรุงแกไข พรอมระบุ วัน เวลา สงใหชัดเจน ลงนามโดยผูอํานวยการสํานักงานวิทยาลัย 

การตรวจสอบแผนการเรียนและอาจารยผูสอนของแตละหลักสูตรสาขาวิชา ใชเวลาในการ

ตรวจสอบมากและในการตรวจสอบบางครั้งขอผิดพลาด ดานจํานวนหนวยกิตผิดและเกิน ชื่อรายวิชาผิด 

ชื่ออาจารยผูสอนผิด จํานวนภาระงานอาจารยผูสอนไมตรงกับตําแหนง แผนการเรียนของหลักสูตรทุก

หลักสูตรและอาจารยผูสอนไมตรงกับขอมูลของกลุมงานทะเบียนและวัดผล 

ดังนั้นเพ่ือลดขอผิดพลาดและระยะเวลาการตรวจสอบลงผูเขียนจึงไดจัดทําตารางตรวจสอบ

ความถูกตองของแผนการเรียนและอาจารยผูสอนได ดังนี้  
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ตารางท่ี  ๔.๓  ตารางตรวจสอบความถูกตองของแผนการเรียนและอาจารยผูสอน 

   แผนการเรียนหลักสูตรสาขาวิชา...................... 

          ช้ันปท่ี.............  

ท่ี รายการ ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 
ผาน ไมผาน 

1 จํานวนรวมของแตละหลักสูตรสาขาวิชาตอชั้นปหนวย
กิตรวมไมนอยกวา ๙ หนวยกิต  

   

2 จํานวนรวมของแตละหลักสูตรสาขาวิชาตอชั้นปหนวย
กิตรวมไมเกิน 21 หนวยกิต ยกเวนนิสิตคณะครุ
ศาสตรใหเปนไปตามหลักสูตรของคระท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศ  

   

3 ในกรณีภาคฤดูรอน หนวยกิตรวมไมเกิน ๑๐ หนวยกิต    
4 รายวิชาและอาจารยผูสอนในแผนการเรียนตรงกับ

กลุมงานทะเบียนและวัดผล 
   

5 รหัสรายวิชาถูกตองหรือไม    
6 ชื่อวิชาถูกตองหรือไม    
7 จํานวนหนวยกิตถูกตองหรือไม    
8 จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการถูกตองหรือไม    
9 จํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาถูกตองหรือไม    

10 จําวนนชั่วโมงบรรยายถูกตองหรือไม    
11 จํานวนภาระงานอาจารยผูสอนตอตําแหนง    
12 ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อาจารยผูสอน ถูกตองหรือไม    

         

รายละเอียดตารางท่ี 4.3 ตารางการตรวจสอบความถูกตองของแผนการเรียนและอาจารย

ผูสอน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ดังนั้นจํานวนหนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา การกําหนดชั่วโมงการเรียน

การสอน ภาระงานอาจารยผูสอน และขอมูลรายวิชาและอาจารยผูสอนตรงกับกลุมงานทะเบียนและ

วัดผล  

ข้ันตอนท่ี ๔  บันทึกแผนการเรียนและอาจารยผูสอนของทุกหลักสูตรสาขาวิชา จํานวนสถิติ

นิสิต ทุกชั้นปท่ีผานการตรวจสอบความถูกตองบันทึกขอมูลลงโปรแกรมการจัดตารางเรียนตารางสอนให

ครบตามโครงสรางหลักสูตร  สามารถดําเนินการตามคูมือการใชงาน ระบบตารางเรียนตารางสอนตาราง

สอบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม  
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เนื่องจากการบันทึกแผนการเรียนและอาจารยผูสอนของทุกหลักสูตรสาขาวิชาของทุกชั้นป 

การปฏิบัติการบันทึกตองบันทึกครั้งละ 1 รายวิชา และบันทึกครั้งละ 1 อาจารยผูสอน ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานข้ันตอนนี้จึงตองใชเวลามากในการปฏิบัติงาน  

ดังนั้นผูเขียนจึงไดประสานงานกับผูพัฒนาโปรแกรมการจัดตารางเรียนตารางสอน ลดเวลาใน

การทํางานข้ันตอนนี้ โดยการนําขอมูลแผนการเรียนและอาจารยผูสอนท่ีไดบันทึกในโปรแกรมการจัด

ตารางเรียนตารางสอนนํามาเปนฐานขอมูลในการจัดตารางเรียนตารางสอน โดยไมตองดําเนินการบันทึก

แผนการเรียนและอาจารยผูสอนครั้งละ 1 รายวิชา และ 1 อาจารยผูสอน วิธีนี้เรียกวา โคลน (clone) 

ขอมูล ยกตัวอยางเชน  ผูปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนท่ี ๑ ผูปฏิบัติงานสามารถนํา

ขอมูลภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษาท่ีผานมาดําเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน และบันทึกขอมูลผูปฏิบัติติ

งานจะบันทึก เฉพาะรายวิชา และ อาจารยผูสอน บางสวนท่ีไมปรากฎในฐานขอมูลเทานั้น วิธีการนี้จะทํา

ใหลดเวลาข้ันตอนการทํางานไดอยางมาก  โดยมีวิธีการดังนี้ 

4.1 เขาระบบตารางเรียนตารางสอน มจร.วิทยาเขตเชียงใหม แลวเลือก เมนู เจาหนาท่ีเขาสู

ระบบ 

 

 
 

ภาพท่ี ๔.๒  หนาจอแสองระบบตารางเรียนตารางสอน มจร. วิทยาเขตเชียงใหม 
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4.2 เขาสูหนาจอแสดงหนาแรกของระบบตารางเรียนตารางสอน มจร. วิทยาเขตเชียงใหม 
 

 
 

ภาพท่ี ๔.๓  หนาจอแสดงหนาแรกของระบบ 

 
4.3 การเพ่ิมสําเนา โดยเริ่มจากการเขาสูระบบหนาแรกของระบบ ทําการเลือกแถบเมนู

ระบบ ซ่ึงจะอยูดานซายมือ ซ่ึงเมนูจะมีท้ังหมด 8 เมนู จะทําการเลือกเมนูท่ี 4 เมนูหลักสูตร 
 

 

ภาพท่ี  4.๔ หนาจอแสดงเมนูระบบ 
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เม่ือเลือกเมนูดังกลาว จะปรากฏหนาตางฟอรมภาคการศึกษา เพ่ือกรอกขอมูลจะมีหัวขอ 4 หัวขอ ภาค
เรียน ปการศึกษา วันทีเปดเรียน วันท่ีปดเรียน 
 

 
ภาพท่ี ๔.๕ จอแสดงฟอรมภาคการศึกษา 

 
กรอกขอมูลภาคการศึกษาตองการเพ่ิมสําเนาขอมูลแผนการเรียนและอาจารยผูสอน ไวท่ีภาค

การศึกษาท่ีจะดําเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน ตัวอยางเชน  ตองการจัดตารางเรียนตารางสอนภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ดําเนินการเพ่ิมสําเนา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 วิธีการทําดังนี้   
 

 
 

ภาพท่ี ๔.๖ จอแสดงฟอรมภาคการศึกษา 
   
 
 
 
   

1.กรอก 1 หมายถึง ภาคเรียนตองการ

จัดตารางเรียนตารางสอน  

2.กรอก 2562 หมายถึง ปการศึกษา

ตองการจัดตารางเรียนตารางสอน 

3.กรอกวันที ่เดือน พ.ศ. ที่เปดภาค

เรียน 
4.กรอกวันที ่เดือน พ.ศ. ที่ปดภาค

เรียน 

 5.คลิกปุมบันทึก 
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เม่ือดําเนินการกรอกขอมูลเรียบรอยแลวกดบันทึก ขอมูลภาคเรียนปรากฎดังนี้ 

 
ภาพท่ี ๔.๗ จอแสดงตารางขอมูลภาคเรียนท่ีสําเนาขอมูล 

 
กรณีถาตองการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลสามารถเลือกเมนูแกไข หนาตางฟอรมภาคการศึกษา 

ก็จะปรากฎข้ึนมาใหทําการแกไข เปลี่ยนแปลง ตามข้ันตอนท่ี 4.3 การเพ่ิมสําเนา หรือ ภาพท่ี 4.7 ฟอรม
กรอกขอมูลภาคการศึกษา 

 
4.4 หลังจากไดกรอกขอมูลภาคการศึกษาตองการเพ่ิมสําเนาขอมูลแผนการเรียนและอาจารย

ผูสอนเปนเรียบรอยแลว ตอไปจะดําเนินการโคลน (clone) ขอมูลแผนการเรียนและอาจารยผูสอนภาค
การศึกษาท่ีผานมาจัดทําเปนภาคเรียนตนฉบับเพ่ือสรางสําเนาขอมูลการจัดตารางเรียนตารางสอน  
 

 
 

ภาพท่ี ๔.๘ จอแสดงวิธีการโคลน (clone) ขอมูลแผนการเรียนและอาจารยผูสอน 
  

ภาคการศึกษาที่

สําเนาขอมูลเพื่อ

จัดตารางเรียน

ตารางสอน 

เมนูแกไข 

1. เลือกเมนูหลักสูตร 

2.เลือก

เมนูภาค

 
3.เลือกเมนูสําเนา 



๖๑ 
 

 

วิธีการโคลน (clone) ขอมูลแผนการเรียนและอาจารยผูสอนจัดทําเปนภาคเรียนตนฉบับเพ่ือ
สรางสําเนาขอมูลการจัดตารางเรียนตารางสอน 

1. เลือกเมนูหลักสูตร 
2. เลือกเมนูภาคเรียน 
3. เลือกภาคการศึกษาท่ีตองการขอมูลแผนการเรียนและอาจารยผูสอนภาคเรียนตนฉบับเพ่ือ

สรางสําเนาขอมูลการจัดตารางเรียนตารางสอน ยกตัวอยางเชน จากข้ันตอนท่ี 4.3 ดําเนินการเพ่ิมสําเนา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 เพ่ือท่ีจะทําการจัดตารางเรียนตารางสอนในภาคเรียนนี้ จึงดําเนินการ
เลือกโคลน (clone) ขอมูลแผนการเรียนและอาจารยผูสอนในภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2561 ซ่ึง
เปนภาคการศึกษาเดียวกัน จะมีฐานขอมูล รายวิชา อาจารยผูสอน เหมือนกัน จึงเลือกภาคการศึกษา
ดังกลาวเปนตนฉบับ กดเมนูสําเนา จะปรากฎหนาตางสําเนาขอมูล  

  

ภาพท่ี ๔.๙  หนาจอแสดงการเพ่ิมสําเนา 

เลือกภาคการศึกษาท่ีผูปฏิบัติติงานดําเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน  ในท่ีนี้จะดําเนินการเลือกสําเนา
ไปยังภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษาท่ี ๒๕๖๒  

 
ภาพท่ี ๔.๑๐  หนาจอแสดงการเพ่ิมสําเนา 

เลือก 1/2562 

ภาคเรยีนตนฉบับเพ่ือ

จะทําเปนฐานขอมลูใน

การจัดตารางเรียน

ตารางสอน 



๖๒ 
 

 

คลิกปุม “บันทึก” จะมีขอความเตือน “เพ่ิมขอมูลสําเร็จ” คลิกปุม “OK” 
 

 
ภาพท่ี ๔.๑๑  หนาจอแสดงขอความเตือน “เพ่ิมขอมูลสําเร็จ” 

 

 
 

ภาพท่ี  ๔.๑๒  หนาจอการแสดงรายการท่ีเพ่ิมสําเนา 
  

ข้ันตอนท่ี 5  ตรวจสอบแผนการเรียนและอาจารยผูสอนทุกหลักสูตรสาขาวิชาบนฐานขอมูล

โปรแกรมการจัดการตารางเรียนตารางสอน 

5.1. ตรวจสอบรายวิชาบนฐานขอมูลโปรแกรมการจัดการตารางเรียนตารางสอน ดังนี้ 

       - รายวิชาครบตามแผนการเรียนหรือไม   

       - ชื่อรายวิชา และจํานวนหนวยกิต ถูกตองหรือไม 

วิธีการตรวจสอบรายวิชาบนฐานขอมูลโปรแกรมการจัดการตารางเรียนตารางสอน สามารถ

ดําเนินการตามคูมือการใชงาน ระบบตารางเรียนตารางสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหม  เนื่องจากจํานวนรายวิชาของแตละภาคการศึกษามีจํานวนมาก ถาใชวิธีการตรวจสอบ

ฯ ตามคูมือการใชงานระบบตารางเรียนตาราสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม ตองใชเวลามากและผูปฏิบัติงานอาจเกิดความสับสน  



๖๓ 
 

 

 

ดังนั้นผูเขียนจึงมีเทคนิควิธีการตรวจสอบรายวิชาบนฐานขอมูลโปรแกรมการจัดการตาราง

เรียนตารางสอนดังนี้ 

1. เขาสูหนาจอแสดงหนาแรกของระบบตารางเรียนตารางสอน มจร. วิทยาเขตเชียงใหม 

 

ภาพท่ี  ๔.๑๓  ภาพหนาจอแสดงหนาแรกของระบบ 

  การตรวจสอบรายวิชาโดยเริ่มจากการเขาสูระบบหนาแรกของระบบ  

๑. เลือกเมนูการจัดการรายวิชา 

๒. เลือกเมนูหมวดรายวิชา จะปรากฎหนาตางขอมูลหมวดรายวิชา ๒ หมวดรายวิชา คือ 

หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดรายวิชาเฉพาะสาขา 
 

 

ภาพท่ี ๔.๑๔ หนาจอแสดงหมวดรายวิชา 

 

1. เลือกเมนูจัดการรายวิชา 

2. เลือกเมนูหมวดรายวิชา 



๖๔ 
 

 

การตรวจสอบหมวดรายวิชา เปนวิธีการท่ีรวดเร็วและถูกตองมากท่ีสุดเนื่องฐานขอมูลระบบ
โปรแกรมการจัดตารางเรียนตารางสอนไดจัดแยกหมวดใหเรียบรอย ยกตัวอยางเชน ตองการตรวจสอบ
รายวิชาศึกษาท่ัวไป ก็เลือก คลิกปุม รายละเอียด รายวิชาศึกษาท่ัวไปก็จะข้ึนมา ดังนี้ 

 

ภาพท่ี ๔.๑๕  หนาจอแสดงขอมูลหมวดรายวิชา 

เม่ือ คลิกปุม รายละเอียด ปรากฎรายละเอียดรายวิชาศึกษาท่ัวไปเฉพาะภาคเรียนท่ีกําลังจัด

ตารางเรียนตารางสอนเทานั้น 

 

  ภาพท่ี ๔.๑๖ หนาจอแสดงขอมูลหมวดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

เม่ือจํานวนรายวิชาศึกษาท่ัวไปไดแสดงผล มีรายละเอียด รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

ดําเนินการตรวจสอบระหวางแผนการเรียนของหลักสูตรสาขาวิชากับฐานขอมูลระบบโปรแกรมการจัด

ตารางเรียนตารางสอน  



๖๕ 
 

 

กรณีถารายวิชาไมมีในฐานขอมูลระบบโปรแกรมการจัดตารางเรียนตารางสอน วิธีการเพ่ิม

ขอมูลรายวิชาดําเนินการดังนี้ 

 
คลิกปุม “เพ่ิมขอมูล”  

ภาพท่ี ๔.๑๗  หนาจอแสดงปุม “เพ่ิมขอมูล” 

ปรากฏหนาตางใหกรอกขอมูลในฟอรมขอมูลรายวิชาท่ีตองการเพ่ิมขอมูลใหครบถวน 

 
ภาพท่ี ๔.๑๘  หนาจอฟอรมขอมูลรายวิชา 

1.กรอกรหัสวิชา 

2.กรอกวิชา 

3.กรอกหนวยกิต 

4.กรอกรายละเอียด

หนวยกิต 

๖.คลิกปุม บันทึก 

5.เลือกหมวด

รายวิชา 



๖๖ 
 

 

ในการตรวจสอบรายวิชาเฉพาะสาขาวิชาของหลักสูตรสาขาวิชา สามารถดําเนินการตาม

ข้ันตอนท่ียกตัวอยางท่ีกลาวมาขางตน  

5.2. ตรวจสอบอาจารยผูสอนในฐานขอมูลโปรแกรมการจัดการตารางเรียนตารางสอน  

      - อาจารยผูสอนมีชื่อครบ ตามแผนการเรียนหรือไม 

       - ชื่อ ฉายา นามสกุล อาจารยผูสอน ถูกตองหรือไม 
1. เขาสูหนาจอแสดงหนาแรกของระบบตารางเรียนตารางสอน มจร. วิทยาเขตเชียงใหม 

 

 

ภาพท่ี  ๔.๑๙  ภาพหนาจอแสดงหนาแรกของระบบ 

2. การตรวจสอบรายวิชาโดยเริ่มจากการเขาสูระบบหนาแรกของระบบ  

2.1  เลือกเมนูขอมูลผูใช 

2.2  กรณีตองตรวจสอบอาจารยผูสอนเปนอาจารยประจําใหเลือกเมนู อาจารย 

2.3 กรณีตองการตรวจสอบอาจารยผูสอนเปนอาจารยพิเศษใหเลือก เมนู อาจารยพิเศษ 

 



๖๗ 
 

 

 
 

ภาพท่ี  ๔.๒๐   ภาพหนาจอแสดงตารางขอมูลอาจารย 

กรณีตองตรวจสอบอาจารยผูสอนเปนอาจารยประจําใหเลือกเมนู อาจารย  รายชื่ออาจารย

ผูสอนก็จะปรากฏหนาจอ ชื่อ ฉายา นามสกุล และตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชา ผูปฏิบัติงาน

สามารถตรวจสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล อาจารยผูสอนไดสะดวกมากยิ่งข้ึนคือการท่ีระบบโปรแกรมฯ จัด

กลุมอาจารยผูสอนตามตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชา  
 

 
 

ภาพท่ี  ๔.๒๑   ภาพหนาจอแสดงตารางขอมูลอาจารยประจํา 

1.เลือกเมนูขอมลูผูใช 

2.ตองการตรวจสอบอาจารยประจํา 

3.ตองการตรวจสอบอาจารยพิเศษ 

ตําแหนงอาจารยประจํา

หลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ 



๖๘ 
 

 

 

กรณีตองการตรวจสอบอาจารยผูสอนเปนอาจารยพิเศษใหเลือก เมนู อาจารยพิเศษ รายชื่อ

อาจารยผูสอนก็จะปรากฏหนาจอ ชื่อ ฉายา นามสกุล เทานั้น แตไมไดจําแนกเปนอาจารยพิเศษหลักสูตร

สาขาวิชาอะไร โปรแกรมจะจัดเรียงชื่ออาจารยผูสอนตามตัวอักษร  ในข้ันตอนนี้ผูปฏิบัติงานตองอาศัย

ความรอบครอบในการตรวจสอบและใชเวลาในการดําเนินการพอสมควร 
 

 
ภาพท่ี  ๔.๒๒   ภาพหนาจอแสดงตารางขอมูลอาจารยพิเศษ 

เม่ือไดทําการตรวจสอบอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ ไมมีในฐานขอมูลระบบโปรแกรม

การจัดตารางเรียนตารางสอน วิธีการเพ่ิมขอมูลอาจารยผูสอนดังนี้ 

 
ภาพท่ี ๔.๒๓  ภาพหนาจอแสดงการเพ่ิมขอมูลอาจารยประจํา 

 

1.เลือกเมนูอาจารย 

2.คลิกปุม เพ่ิมขอมลู 



๖๙ 
 

 

เม่ือคลิกปุม เพ่ิมขอมูล ปรากฏหนาตางใหกรอกขอมูลในฟอรมขอมูลอาจารยท่ีตองการเพ่ิม

ขอมูลใหครบเริ่มตนต้ังแต การกรอกชื่อ นามสกุล ฉายา เพศ การเลือกประเภทบุคลากร มีใหเลือก ๓ 

ประเภท คือ อาจารยประจํา อาจารยพิเศษ บุคลากร ข้ันตอนนี้สําคัญมาก เพราะวาในการเลือกประเภท

บุคลากร ฐานขอมูลระบบโปแกรมการจัดตารางเรียนตารางสอนจะบันทึกแยกประเภทบุคลากร เชน เพ่ิม

ขอมูลอาจารยผูสอน เลือกประเภท อาจารยประจํา ขอมูลท่ีทําการเพ่ิมจะปรากฎในรายชื่ออาจารยประจํา 

 

ภาพท่ี ๔.๒๔  ภาพหนาจอแสดงฟอรมการกรอกการเพ่ิมขอมูลอาจารย 

 

ข้ันตอนท่ี ๖ จัดทําตารางเรียนตารางสอน  ข้ันตอนการดําเนินงานข้ันตอนนี้คอนขางตองใช
ความรอบครอบในการดําเนินงานเนื่องจากอาจจะสงผลกระทบตอการเรียนการสอน ขอมูลท่ีใชในการจัด
ตารางเรียนตารางสอน สถานท่ีเรียน หองเรียน รายวิชา อาจารยผูสอน กลุมเรียน คาบเรียน วัน-เวลา 
 ข้ันตอนการจัดตารางเรียนตารางสอน มีดังนี้ 

๖.๑  ตารางการใชหองเรียนซ่ึงผูเขียนไดออกแบบตารางการใชหองเรียน สามารถแกปญหา
การใชหองเรียนซํ้าหรือไมเหมาะสมกับรายวิชาได พรอมท้ังสามารถสรุปการใชหองเรียนของหลักสูตร
สาขาวิชา รายละเอียดในตารางการใชหองเรียนประกอบไปดวย ๑๒ หัวขอ ดังนี้ 

1. สถานท่ี หมายถึง อาคารเรียนท่ีจัดตารางเรียนตารางสอน 
2. หองเรียน หมายถึง เลขประจําหองเรียนจัดตารางเรียนตารางสอน 
3. จํานวนท่ีนั่ง หมายถึง หองเรียนท่ีจัดตารางเรียนตารางสอนสามารถบรรจุนิสิตได 

1.กรอกชื่ออาจารยผูสอน 

2.กรอกนามสกุลอาจารย

ผูสอน 

3.กรอกฉายาอาจารย

ผูสอนที่เปนบรรพชิต 

4.กรอกเพศ 

5.เลือกประเภทบุคลากร 

๖.คลิกปุม บันทึก 



๗๐ 
 

 

4. หองประจําสาขาวิชา หมายถึง  หองเรียนของหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ ระบุให
หองเรียนประจาํจัดตารางเรียนตารางสอน 

5. ชั้นป หมายถึง ชั้นปของหลักสูตรสาขาววิชานั้นๆ ท่ีจัดตารางเรียนตารางสอนประจํา
หองเรียนนั้นๆ 

6. วันท่ีเรียน หมายถึง วัน เวลา ของหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ มีการจัดตารางเรียนตารางสอน 
7. จํานวนนิสิตปจจุบัน หมายถึง จํานวนนิสิตของหลักสูตรสาขาววิชานั้นๆ ท่ีจัดตาราง

เรียนตารางสอนประจําหองเรียนนั้นๆ   
8. วันท่ีหองวาง หมายถึง วัน เวลา ของหองเรียนประจําหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ ไมมี

การจัดตารางเรียนตารางสอน หลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนๆ สามารถจัดตารางเรียนตารางสอนหองรวมได 
9. สาขาวิชาท่ีใขหองรวม  หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนๆ สามารถจัดตารางเรียน

ตารางสอนรวมหองเรียนประจําหลักสูตรสาขาววิชานั้นๆ ไดใน วัน เวลา ของหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ ไมมี
การจัดตารางเรียนตารางสอน 

10. ชั้นป หมายถึง ชั้นปของนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนๆ สามารถจัดตารางเรียน
ตารางสอนรวมหองเรียนประจําหลักสูตรสาขาววิชานั้นๆ  

11. วันท่ีเรียน หมายถึง วัน เวลา ของหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ สามารถจัดตารางเรียน
ตารางสอน ในวัน เวลา ท่ีหองเรียนประจําของหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ ไมมีการจัดตารางเรียนตารางสอน 

12. จํานวนนิสิตปจจุบัน หมายถึง จํานวนนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนๆ สามารถเขาไป
ใชหองเรียนรวมหอง 

 

ภาพท่ี ๔.๒๕ ภาพหนาจอแสดงตารางการใชหองเรียน  มจร.วิทยาเขตเชียงใหม 

1 2 3 

4 
12 10 9 8 7 6 5 11 
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การจัดทําตารางการใชหองเรียน มจร. วิทยาเขตเชียงใหม ในแบบฟอรมท่ีผูเขียนไดออกแบบ

ตารางการใชหองเรียน ฯ หัวขอท่ี 1-3 คือ หัวขอสถานท่ี  หัวขอหองเรียน หัวขอจํานวนท่ีนั่ง  ใน

แบบฟอรมจะทําการระบุรายละเอียดขอมูลฐานใหเรียบรอย สวนรายละเอียดหัวขอท่ี 4 – 12 ระบุ

รายละเอียดจะทําการพิจารณา ดังนี้ 

การพิจารณาหองเรียนประจําหลักสูตรสาขาวิชาจัดตารางเรียนตารางสอน นําจํานวนนิสิตแต

ละหลักสูตรสาขาวิชา เปนฐานขอมูลในการพิจารณาหองเรียนประจําหลักสูตรสาขาวิชาจัดตารางเรียน

ตารางสอน เชน จํานวนนิสิตหลักสูตรสาขาวิชามีจํานวน 21 ข้ึนไป ใหพิจารณาหองเรียนท่ีมีจํานวนท่ีนั่ง 

21 ข้ึนไป สามารถดูจํานวนท่ีนั่งท่ีระบุไวในแบบฟอรมตารางการใชหองเรียน หัวขอท่ี 3 จํานวนท่ีนั่ง 

จากนั้นระบุหลักสูตรสาขาวิชา ชั้นป วันท่ีเรียน จํานวนนิสิต และ วันท่ีหองวาง เปนหองเรียนประจํา

หลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ จัดตารางเรียนตารางสอน สวนหองเรียนรวมของหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนๆ ก็นํา

ฐานขอมูลในแบบฟอรมตารางการใชหองเรียน หัวขอท่ี 8 วันท่ีหองวาง เปนฐานขอมูลในการจัดตาราง

เรียนตารางสอน การเรียนซอมเสริม หรือ จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ตอไป  

วิธีการนี้จะชวยลดปญหาการจัดหองเรียนซํ้าไดเปนอยางดี และสามารถใหตอบคําถาม หรือ

ชี้แจง ดานการใหบริการขอใชหองเรียนไดทันที 

 

6.2 จัดตารางเรียนตารางสอน 

วิธีการจัดตารางเรียนตารางสอน สามารถดําเนินการตามคูมือการใชงาน ระบบตารางเรียน

ตารางสอนตารางสอบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ในข้ันตอนนี้ผูเขียน

จะกลาวถึงเทคนิคการระหวางการปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอน เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ  

เทคนิคการจัดรายวิชาในระบบตารางเรียนตารางสอน  

๑. มีการพิจารณาตามบริบทของแตละรายวิชา เพ่ือเอ้ืออํานวยตอการเรียนของนิสิต ไมใหเกิด

ความเครียดหรือเหนื่อยเกินไป และไมใชผลของวิชาหนึ่งกระทบกับอีกวิชาหนึ่ง เชน วิชาภาคปฏิบัติควร

จัดควบคูกับทฤษฎีของวิชานั้น และไมควรเปน 2 รายวิชาในหนึ่งวัน  

๒. จัดวิชาท่ีเปนทฤษฎีและมีการคํานวณไวในภาคเชามากกวาภาคบาย 

๓. จัดเวลานิสิตสามารถทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีทางมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด 

4. ตองตรวจสอบเง่ือนไขหรือขอจํากัดของ นิสิตแตละหลักสูตรสาขาวิชาและชั้นป วามี

กิจกรรม อะไรท่ีนิสิตตองเขารวม เพ่ือหลีกเลี่ยงการจัดตารางเรียนตารางสอนไมใหซํ้าซอนกัน 

เทคนิคการจัดการจัดภาระงานอาจารยผูสอน 

๑. ไมควรจัดภาระงานสอนใหอาจารยผูสอน ๖ คาบติดตอกัน เนื่องจากจะสงกระทบตอการ

อาจารยผูสอนอาจมีความเหนื่อยลา  
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๒. อาจารยผูสอนท่ีไดดํารงตําแหนงผูบริหารของมหาวิทยาลัยควรจัดใหมีภาระงานสอนในชวง

เชา เนื่องจากชวงบายมหาวิทยาลัยไดกําหนดเปนชวงเวลาการประชุม  

๓. อาจารยผูสอนท่ีมีภาระงานสอนท่ีตองอาศัยเวลาในการเดินทางเขาสอน ผูปฏิบัติควรจัด

ภาระงานสอนเผื่อเวลาการเดินทางกอนถึงชั่วโมงสอน ประมาณ ๒ ชั่วโมงข้ึน 

๔. กรณีรายวิชาท่ีมีอาจารยผูสอน จํานวน ๓ รูป/คนตอ ๑ รายวิชา จะไมสามารถจัดตาราง

เรียนตารางสอนได ผูปฏิบัติงานตองติดตอผูพัฒนาระบบเปนกรณีไป 

 

ข้ันตอนท่ี ๗  ตรวจสอบความถูกตองตารางเรียนตารางสอน ข้ันตอนตรวจสอบครั้งสุดทาย

กอนท่ีจะดําเนินการเผยแพรขอมูลตารางเรียนตารางสอน โดยจะทําการตรวจสอบความถูกตองดังตอไปนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี ๔.๒๖  ภาพหนาจอแสดงตารางเรียนตารางสอน มจร.วิทยาเขตเชียงใหม  

  

ตารางเรียนตารางสอน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม 1 

หนา จะประกอบไปดวย หลักสูตรสาขาวิชา , ภาคการศึกษา, ปการศึกษา, ชั้นป  หองเรียน,  อาคาร, วัน, 

เวลา, รหัส, รายวิชา, อาจารยผูสอนดังตัวอยาง ภาพท่ี 4.27 ถือไดวาเปนตารางเรียนตารางสอนท่ี

สมบูรณสามารถเผยแพรประชาสัมพันธ ใหนิสิตและอาจารยผูสอนทราบและถือปฏิบัติ  

ผูเขียนไดออกแบบฟอรมการตรวจสอบความถูกตองตารางเรียนตารางสอนเพ่ือปองกัน

ขอผิดพลาด 
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ภาพท่ี ๔.๒๗   แบบฟอรมการตรวจสอบความถูกตองตารางเรียนตารางสอน 

 

 

ข้ันตอนท่ี ๘   จัดทําขอมูลในไพลตนฉบับใชโปรแกรม PDF  เนื่องระบบตารางเรียน

ตารางสอนตารางสอน ในการรายงานผลตารางเรียนตารางสอนจะประมวลผลออกมาเปนไพล PDF และ

ขอมูลในตารางเรียนตารางสอน วันจันทร-วันศุกร ไมไดอยูในหนาเดียวกัน ดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี ๔.๒๘  ภาพหนาจอแสดงตารางเรียนตารางสอนจะประมวลผลออกมาเปนไพล PDF 

 

ดังนั้นกอนดําเนินการจัดทําตนฉบับและทําการเผยแพรตารางเรียนตารางสอนควรมีการตั้งคา

หนากระดาษของตารางเรียนตารางสอนของแตละหลักสูตรสาขาวิชา ทุกชั้นป อยูใน หนากระดาษ

เดียวกัน วิธีการดําเนินการดังนี้  
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ภาพท่ี ๔.๒๙ ภาพหนาจอแสดงรายงานตารางเรียนตารางสอน 

 

เลือกเมนูรายงาน จากนั้น เลือกเมนูตารางสอน หนาจอระบบโปรแกรมตารางเรียนตารางสอน

แสดงตารางสอนภาคปกติ โดยจําแนกตารางสอนแบงออก เปนชั้นปตั้งแต ปท่ี ๑ - ๔ ในจัดทําตนฉบับ

ตารางเรียนตารางสอนควรจัดทําทุกชั้น เริ่มจากชั้นปท่ี ๑ เม่ือทําการเลือกชั้นป หนาจอจะแสดง

ตารางสอนขอมูลตารางเรียนตาราสอนของชั้นปท่ี ๑ ทุกสาขาวิชา จากนั้นทําการ คลิกปุม รายละเอียด 

 

 
 

ภาพท่ี ๔.๓๐ ภาพหนาจอแสดงตารางขอมูลตารางสอน 

 

1.เลือกเมนูรายงาน 

2. เลือกเมนูตารางสอน 

3. คลิกปุม รายละเอียด 
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หนาจอระบบโปรแกรมตารางเรียนตารางสอนแสดงรายละเอียดของตารางสอนของหลักสูตร

สาขาวิชา กอนท่ีจะทําการบันทึกจัดเก็บไพลหรือพิมพ  ควรตรวจสอบไพลตารางเรียนตารางสอนกอน 

โดยใชมีวิธีดูภาพกอนพิมพ   คลิกปุม พิมพ เพ่ือทําการปรับลดขนาดคาหนากระดาษ ใหเหมาะสม 
 

 
       ภาพท่ี ๔.๓๑ ภาพหนาจอแสดงตารางสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนาแสดง 

                       การตั้งคาหนากระดาษ 
 

กดคลิกปุม พิมพ มีเมนูพิมพ ข้ึนมา ผูปฏิบัติหามคลิก ปุม OK เพราะตองตรวจสอบการตั้งคา

หนากระดาษของตารางเรียนตารางสอน ขอมูลในตารางเรียนตารางสอนอยูในหนากระดาษเดียวกัน

หรือไม ถาไมอยูในหนากระดาษเดียวกันให คลิกปุม Properties เพ่ือทําการปรับตั้งคาหนากระดาษตาม

ความเหมาะสม 

 

ภาพท่ี ๔.๓๒ ภาพหนาจอแสดงเมนูพิมพ 

3. คลิกปุม พิมพ 
 

4. คลิกปุม พิมพ Properties 
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คลิกปุม Properties เมนูการตั้งคาหนากระดาษข้ึนมา ใหเลือก เมนู  Effects จากนั้นก็

สามารถกําหนดคาหนากระดาษโดยการกรอกตัวเลขท่ีตองการใน เมนู % Normal Size คลิก ปุม OK 

 

 
 

ภาพท่ี ๔.๓๓ ภาพหนาจอแสดงเมนูการตั้งคาหนากระดาษ 

 

ดําเนินบันทึกจัดเก็บไพลหรือพิมพรวบรวมจัดทําเปนตนฉบับตารางเรียนตารางสอนเพ่ือ

ประกาศ และเผยแพรประชาสัมพันธใหนิสิต และ อาจารยผูสอน ทราบปฏิบัติตอไป 

 

ข้ันตอนท่ี ๙ จัดทําสําเนา สงรูปเลม เผยแพรขอมูลตารางเรียน-ตารางสอน ผานบอรด

ประชาสัมพันธ และระบบเว็ปไซต ผูปฏิบัติติงานดําเนินการดังตอไปนี้ 

๑. การสงรูปเลมตารางเรียนตารางสอน  ผูปฏิบัติงานไดทําบันทึกขอความเสนอจัดซ้ือจัดจาง

ตอสํานักงานวิทยาเขตเชียงใหม เพ่ือดําเนินการจัดทําสําเนาตารางเรียนตารางสอนเพ่ือจัดสงใหกับ

หลักสูตรสาขาวิชาและสวนงานในมหาวิทยาลัย 

๒. ผูปฏิบัติงาน เผยแพรขอมูลตารางเรียน-ตารางสอน ผานบอรดประชาสัมพันธของ

มหาวิทยาลัย 

๓. ผูปฏิบัติงาน ไดดําเนินการสรางแทบเมนูตารางเรียนตารางสอนเพ่ือใหบริการ นิสิต และ

บุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเวบไซตของมหาวิทยาลัย เพ่ือสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย

และสะดวก และขอมูลท่ีอยูในเวบไซต แสดงถึงความหนาเชื่อถือ และตรวจสอบไดขอมูลสารสนเทศของ

รายวิชาแตละภาคการศึกษา ของมหาวิทยาลัย(โดยการประสานงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมงาน

5.เลือก เมนู  Effects 

 

6. เลือก % Normal 

 

 

๗. คลิก ปุม 

OK 



๗๘ 
 

 

หองสมุดและสารสนเทศ สรางแทบเมนูตารางเรียนตารางสอน และวิธีการนําขอมูลลงในเว็บไซต 

รายละเอียดอยูในภาคผนวก    

 

ข้ันตอนท่ี ๑๐  สรุปผลการดําเนินงานผูปฏิบัติงานควรสรุปผลการดําเนินงานแบงเปน ๔ ดาน

แบบ PDCA  

ดานท่ี 1 สรุปจากการดําเนนิงานการวางแผน  

1.1 มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินการหรือไม 

1.2 จัดทํารางแนวทางการแกปญหาเพ่ือนําเสนอเขาท่ีประชุมวางแผนหรือไม 

1.3 จัดประชุมวางแผนการดําเนินงาน จํานวนก่ีครั้ง 

1.4 สรุปรายงานกาประชุม 

ดานท่ี 2 การปฏิบัติ การรายงานผลการดําเนินการตามข้ันตอนในปฏิทินการดําเนินงานอยางเปนระบบ

และมีความตอเนื่อง อยางไร เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม 

ดานท่ี 3 การตรวจสอบผลการดําเนินงาน  การรายงานการตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละข้ันตอน

ของปฏิทินการดําเนินงานวามีปญหาอะไรเกิดข้ึน และบันทึกความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขหรือ ได

หาทางแกปญหาในระหวางการดําเนินงานตามปฏิทินการดําเนินงานในข้ันตอนใด   

ดานท่ี 4 การปรับปรุง การรายงานการปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา หรือถาไมมีปญหาใดๆ ก็ยอมรับแนว

ทางการปฏิบัติตามปฏิทินการดําเนินงานท่ีไดผลสําเร็จ เพ่ือนําไปใชในการทํางานครั้งตอไป 

4.1  สรุปปญหาท่ีพบในระหวางการดําเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 

4.2 สรุปข้ันตอนท่ีตองปรับปรุง 

4.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรุงพัฒนาในครั้งตอไป 

4.4 นํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเชียง  

 

๔.๓  กิจกรรม แผนปฏิบตังิาน หรือแผนกลยุทธในการปฏิบัตงิาน 
การปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอนซ่ึงเปนภาระกิจท่ีสําคัญมากประการหนึ่งในการ

จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ  กลุมงานวิชาการและวางแผนโดยผูปฏิบัติงานได

จัดกิจกรรมประกอบปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. การจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับกระบวนการจัดตารางเรียนตารางสอนสําหรับนักวิชาการ

ศึกษาประจําหลักสูตรท่ีไดรับการบรรจุเขามาใหม เพ่ือสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและลด

ความลาชา  



๗๙ 
 

 

๒. ประชาสัมพันธใหนิสิต และ คณาจารย หรือสวนงานในมหาวิทยาลัย เขาดูขอมูลตาราง

เรียนตารางสอนบนเวบไซตของมหาวิทยาลัย เนื่องจากขอมูลบนเวบไซตเปนขอมูลท่ีปรับปรุงแกไขเปน

ปจจุบัน เหมาะสมนําไปเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการดําเนินการ เชน การลงทะเบียนเพ่ิม-ถอน

รายวิชา  การสรุปภาระงานอาจารยแตละภาคการศึกษา 

๓. กิจกรรม KM หรือ Knowledge Management สวนงานวิทยาลัยสงฆเชียงใหม ใน

รูปแบบการประชุมประจําเดือนสําหรับเจาหนาท่ีสายปฏิบัติการสวนงานวิทยาลัยสงฆและเชิญผูมีสวน

เก่ียวของเขารวมเปนบางครั้ง โดยมี ผูอํานวนการสํานักงานวิทยาลัย เปนประธานท่ีประชุม เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหมีบรรยากาศเปนกันเอง กลาคิด กลานําเสนอ ชวยกันออกความคิดเห็น และใช

วิธีการถายทอดความรูเฉพาะบุคคล รับฟงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงการทํางาน ใชการประชุมแบบเปน

กันเอง สงเสริมสัมพันธภาพอันดีในซ่ึงเปน  เพ่ือเปนการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และไดเรียนรู

จากมุมมองเพ่ือรวมทีมในการทํางาน  

๔. การศึกษากฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ อยูเสมอ ก็จะเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหผูเขียนไดมี
การอัปเดทขอมูลในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ และยังใชเปนฐานขอมูลในการนําเสนอและปรับใชในการ
จัดประชุมตางๆ  

กลาวโดยสรุป ภาพรวมในบทท่ี ๔ ผูเขียนไดเขียนถึงกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ซ่ึงประกอบดวยแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) รายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนการ 

ปฏิบัติงาน กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน และแผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนลําดับการทํางานวาตองทํา 

อะไร ทําท่ีไหน ทําเม่ือไหร และทําอยางไร เปนการอธิบายถึงข้ันตอนการทํางานอยางละเอียด เพ่ือชวยให 

ผูปฏิบัติงานเห็นภาพข้ันตอนการทํางานเพ่ือไมใหเกิดความสับสนและปฏิบัติผิดพลาด ซ่ึงเปนการ 

ถายทอดองคความรูท่ีมีอยูในตัวของผูเขียนสูความรูท่ีเปนสาธารณะ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานเก่ียวการจัดตาราง

เรียนตารางสอนใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ สวนปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขพัฒนางาน  

ผูเขียนจักไดกลาวถึงในบทท่ี 5 ตอไป 

 



บทท่ี ๕ 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขและการพัฒนา 

 

การเขียนคูมือปฏิบัติงานนี้ ผูเขียนไดเขียนโดยยึดหลักเกณฑตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวา

ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีและระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการโอนและการเทียบโอนผล

การศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑการกําหนดรหัสประจํา

รายวิชา และ เรื่องเกณฑภาระงานอาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเชียงใหม เปนหลัก ประกอบกับเทคนิค 

วิธีการ ขอเสนอแนะ แนวปฏิบัติ และขอสังเกตุท่ีไดจากประสบการณการ ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา

กวา ๕ ปท่ีผานมา และผูเขียนไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงตางๆ เพ่ือใหคูมือนี้มีความสมบูรณ

มากท่ีสุด 

สําหรับในบทท่ี ๕ นี้ เปนบทท่ีวาดวยปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขและการพัฒนา

งาน ซ่ึงผูเขียนไดกลั่นกรองจากประสบการณโดยตรงจากการปฏิบัติงาน โดยแบงเนื้อหาออกเปน ๓ 

สวน  ไดแก ๑.ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒.แนวทางแกไขและพัฒนางาน และ 

๓. ขอเสนอแนะ ซ่ึงจะไดอธิบายดงัตอไปนี้ 

 

๕.๑  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ปญหาและอุปสรรคในการจัดตารางเรียนตารางสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม สามารถจําแนกออกไดเปน ๓ มิติ คือ มิติในอดีต มิติปจจุบัน และมิติใน 

อนาคต โดยผูเขียนไดใชเทคนิค Ishikawa Diagram หรือเทคนิคกางปลา เพ่ือวิเคราะหและสืบสาวหา

รากเหงาของปญหา หรือสาเหตุท่ีแทจริงของ ปญหา (Root Cause Analysis) ดวยการตั้งคําถามจาก

การปฏิบัติงานวา กระบวนการปฏิบัติงานแตละ ข้ันตอนนั้น ในอดีตเปนปญหาหรือไม ปจจุบันยังมี

ปญหาอยูหรือไม และในอนาคตจะมีปญหาหรือไม และถามีปญหาแลวปญหาเกิดจากสาเหตุอะไร ซ่ึง

ทําใหสามารถสรุปปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานไดดังตอไปนี้ 

 

  



๘๑ 

ตารางท่ี ๕.๑  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ท่ี ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

อดีต ปจจุบัน อนาคต 

1 วางแผนการ

ดําเนินงาน 

1. ไมมีการจัดทําปฏิทิน

การดําเนินงานการจัด

ตารางเรียนตารางสอน 

2. ไมมีการนําเสนอผล

การดําเนินงานการจัด

ตารางเรียนตารางสอน

เสนอท่ีประชุม  

3. ไมมีการประชุมวาง

แผนการดําเนินงานจัด

ตารางเรียนตารางสอน 

1. ไมไดรับความ

รวมมือจากหลักสูตร

สาขาวิชาและสวน

งานท่ีเก่ียวของ เชน 

การเขารวมประชุม 

และความรวมมือใน

การปฏิบัติพัฒนา 

ปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

 

2 จัดทําบันทึก

ขอความตอ

หลักสูตรแตละ

หลักสูตร เพ่ือ

ขอใหหลักสูตร

ดําเนินการจัดสง

แผนการเรียนและ

พรอมอาจารย

ผูสอน 

1.กําหนดระยะเวลาให

หลักสูตรสาขาวิชาสง

แผนการเรียนและ

อาจารยผูสอนแบบ 

กระชันชิต 

  

3 รวบรวม สํารวจ 

ตรวจสอบ

ความถูกตอง

แผนการเรียนและ

อาจารยผูสอน 

1.บางหลักสูตรสาขาวิชา

สงแผนการเรียนและ

อาจารยผูสอนชากวา

กําหนดทําใหสงผลตอการ

จัดตารางเรียนตารางสอน

มีความลาชา 

1.บางหลักสูตร

สาขาวิชาสงแผนการ

เรียนและอาจารย

ผูสอนชากวากําหนด

ทําใหสงผลตอการจัด

ตารางเรียน

ตารางสอนมีความ

ลาชา 

 



๘๒ 

ท่ี ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

อดีต ปจจุบัน อนาคต 

4 บันทึกแผนการ

เรียนและอาจารย

ผูสอน จํานวน

สถิตินิสิต 

   

5 ตรวจสอบการ

บันทึกแผนการ

เรียนและอาจารย

ผูสอนทุกชั้นปใน

ฐานขอมูล

โปรแกรมการ

จัดการตาราง

เรียนตารางสอน 

   

6 จัดทําตารางเรียน

ตารางเรียน

ตารางสอน 

1.แผนการเรียนไมมีความ

คงท่ีมีเปลี่ยนแปลง

รายวิชาและอาจารย

ผูสอน และไมไดรับแจง

การเปลี่ยนแปลงจาก

หลักสูตร 

2.ระหวางการจัดตาราง

เรียนตารางสอนหรือจัด

ตารางเรียนตารางสอน

เรียบรอยแลวอาจารย

ผูสอนขอเปลี่ยนแปลง

เวลาสอน 

3. หลักสูตรสาขาวิชา

ไมไดแจงชั่วโมงกิจกรรม

ของหลักสูตร 

4.อุปกรณในหองเรียนท่ี

ใชในการจัดการเรียนการ

1.แผนการเรียนไมมี

ความคงท่ีมี

เปลี่ยนแปลงรายวิชา

และอาจารยผูสอน 

และไมไดรับแจงการ

เปลี่ยนแปลงจาก

หลักสูตร 

2.ระหวางการจัด

ตารางเรียน

ตารางสอนหรือจัด

ตารางเรียน

ตารางสอนเรียบรอย

แลวอาจารยผูสอนขอ

เปลี่ยนแปลงเวลา

สอน 

3. หลักสูตร

สาขาวิชาไมไดแจง

 



๘๓ 

ท่ี ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

อดีต ปจจุบัน อนาคต 

สอนชํารุด ไมสามารถใช

งานได เชน ไมโครโฟน 

โปรเจคเตอร จึงทําให

อาจารยผูสอนและนิสิตไม

พึงพอใจเม่ือมีการจัด

ตารางเรียนตารางสอนใน

หองเรียนนั้น 

 

ชั่วโมงกิจกรรมของ

หลักสูตร 

4.อุปกรณใน

หองเรียนท่ีใชในการ

จัดการเรียนการสอน

ชํารุด ไมสามารถใช

งานได เชน 

ไมโครโฟน 

โปรเจคเตอร จึงทํา

ใหอาจารยผูสอนและ

นิสิตไมพึงพอใจเม่ือมี

การจัดตารางเรียน

ตารางสอนใน

หองเรียนนั้น 

7 ตรวจสอบ

ความถูกตอง

ตารางเรียน

ตารางสอน 

   

8 จัดทําขอมูลใน

ไพลตนฉบับใช

โปรแกรม PDF 

 1.จัดทําขอมูลในไพล

ตนฉบับใชโปรแกรม 

PDF  เนื่องระบบ

ตารางเรียน

ตารางสอน

ตารางสอน การ

รายงานผลตาราง

เรียนตารางสอนจะ

ประมวลผลออกมา

เปนไพล PDF จึงไม

 



๘๔ 

ท่ี ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

อดีต ปจจุบัน อนาคต 

สามารถพิมพแกไข

ขอมูลได 

9 จัดทําสําเนา สง

รูปเลม เผยแพร

ขอมูลตาราง

เรียน-ตารางสอน 

1.ไมไดเผยแพรขอมูล

ตารางเรียน-ตารางสอน 

ระบบเว็ปไซด

มหาวิทยาลัย

www.cm.mcu.ac.th 

  

10 สรุปงานการ

ดําเนินงาน 

1.ไมมีสรุปผลการ

ดําเนินงาน 

  

  

จากการท่ีผูเขียนไดใชเทคนิคการตางๆ เพ่ือรวบรวมเรียบเรียงปญหาจากการดําเนินงาน 

10 ข้ันตอนของการดําเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน โดยแบงเปน 3 มิติ ปญหาในอดีต ซ่ึงสงผล

กระทบมาถึงปจจุบัน ปญหาในปจจุบัน ซ่ึงจะสงผลกระทบไปสูอนาคต และปญหาท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

ในอนาคต และสามารถแยกปญหาดังกลาวออกเปน 3 ดาน ปญหาดานการปฏิบัติงาน ปญหาดานการ

ประสานงาน และปญหาดานตัวบุคคล 

 

5.2 แนวทางแกไขและพัฒนางาน 

แนวทางแกไขหรือพัฒนางานนั้น เปนการเสนอแนวทางและวิธีการแกไปปญหาอุปสรรค

ใน ปจจุบันท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน เปนปญหารอุปสรรคในการทํางาน  เพ่ือปองกันแกไขไมให

ปญหาเกิดข้ึนในอนาคต เพราะถาไมมีการปองกันแกไขปญหาหรือไมมีการพัฒนางาน ก็จะทําใหเกิด

การลาหลังและจะเปนปญหาในอนาคตได เพราะฉะนั้น การแกไขปญหาในอนาคต จึงข้ึนอยูกับการ

ปองกันแกไขปญหาในปจจุบันและการพัฒนางานในปจจุบันใหดียิ่งข้ึนกวาเดิม 

สําหรับแนวทางแกไขหรือพัฒนางานในการจัดตารางเรียนตารางสอน มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมนั้น ผูเขียนไดใชเทคนิค”ถาม-ตอบ” ในการเสนอแนวทาง 

แกปญหาและพัฒนางาน เชน เม่ือพบปญหาแลวไดแกไขปญหาดวยวิธีการอะไร? ทําอยางไร? และผล 

เปนอยางไร? ดังตารางตอไปนี้ 

 

 



๘๕ 

ตารางท่ี ๕.๒  ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนา 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนางาน ผลท่ีไดรับ 

1.ไมมีการจัดทําปฏิทินการ

ดําเนินงานการจัดตารางเรียน

ตารางสอน 

๑.ผูเขียนจึงไดออกแบบปฏิทินการ

ดําเนินงานการจัดตารางเรียน 

2.นําปฏิทินการดําเนินงานการจัด

ตารางเรียนตารางสอนแจงหลักสูตร

สาขาวิชาและสวนงานท่ีเก่ียวของ 

หลักสูตรสาขาวิชา

และสวนงานท่ี

เก่ียวของเตรียมพรอม

ในการปฏิบัติงาน 

2. ไมมีการนําเสนอรายงานผล

การดําเนินงานการจัดตาราง

เรียนตารางสอนเสนอท่ีประชุม  

1. กําหนดหลังจากเปดภาคเรียนได 2 

อาทิตยตองมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานการจัดตารางเรียน

ตารางสอนเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยประจํา

วิทยาลัยสงฆ  

ไดขอเสนอแนะและ

แนวทางในการพัฒนา

งานการจัดตาราง

เรียนตารางสอนใหมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

3. ไมมีการประชุมวางแผนการ

ดําเนินงานจัดตารางเรียน

ตารางสอน 

1.กําหนดการประชุมวางแผนการ

ดําเนินงานจัดตารางเรียนตารางสอน

ไวในปฏิทินการดําเนินงานจัดตาราง

เรียนตารางสอน 

หลักสูตรสาขาวิชา

และสวนงานท่ี

เก่ียวของไดมีสวนรวม

การวางแผนการ

ดําเนินงานฯ 

4. ไมไดรับความรวมมือจาก

หลักสูตรสาขาวิชาและสวนงานท่ี

เก่ียวของ เชน การเขารวม

ประชุม และความรวมมือในการ

ปฏิบัติพัฒนา ปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

๑. นํารายงานสรุปผลการดําเนินการ

และแนวทางแกไขในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานการจัดตารางเรียน

ตารางสอนเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํวิทยาลัยสงฆ

เพ่ือเปนการติดตามงานและทําให

ทราบความรวมมือในการพัฒนางาน

ในสวนงานท่ีเก่ียวของในมหาวิทยาลัย 

กระตุนใหหลักสูตร

สาขาวิชาและสวนงาน

ท่ีเก่ียวของการเขา

รวมประชุม และความ

รวมมือในการปฏิบัติ

พัฒนา ปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

5.กําหนดระยะเวลาใหหลักสูตร

สาขาวิชาสงแผนการเรียนและ

อาจารยผูสอนแบบกระชันชิต 

 

1. กําหนดระยะเวลาใหหลักสูตรได

ดําเนินการประชุมจัดทําแผนการเรียน

และพิจารณาอาจารยผูสอนอาจารย

ประจําวิชา พรอมตรวจสอบรายวิชา 

ควรใหเวลาประมาณ ๒ อาทิตย ให

แผนการเรียนและ

อาจารยผูสอนคงท่ีไม

มีการเปลี่ยนแปลง 



๘๖ 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนางาน ผลท่ีไดรับ 

หลักสูตรดําเนินการ แลวคอย

กําหนดการสงแผนการเรียนและ

อาจารยผูสอน   

6.บางหลักสูตรสาขาวิชาสง

แผนการเรียนและอาจารยผูสอน

ชากวากําหนดทําใหสงผลตอการ

จัดตารางเรียนตารางสอนมีความ

ลาชา 

1. แจงเตือนประธานหลักสูตร

สาขาวิชาหรือเจาหนาท่ีประจํา

หลักสูตร ประมาณ 1 – 2 ครั้งกอน

ครบกําหนดการสงแผนการเรียนและ

อาจารยผูสอน  

ไดรับแผนการเรียน

และอาจารยผูสอน

ตามกําหนด 

7.แผนการเรียนไมมีความคงท่ีมี

เปลี่ยนแปลงรายวิชาและ

อาจารยผูสอน และไมไดรับแจง

การเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตร 

1 หลักสูตรควรวิเคราะหความพรอม

ดานตางๆ เชน จํานวนอาจารย ตรวจ

เชครายวิชาของนิสิตท่ีไดลงทะเบียน

เรียนในปการศึกษาท่ีผาน หรือ

วิเคราะหสภาพแวดลอมความเปนไป

ไดตามสภาวะการณในอนาคต ฯลฯ 

กอนท่ีจะจัดรายวิชาลงในแผนการ

เรียนเพ่ือจะไดไมตองมีการ

เปลี่ยนแปลงรายวิชาในแผน 

๒. หลักสูตรควรจัดทําแผนการศึกษา

ถาวร โดยยึดเอารายวิชาของแผนการ

ศึกษาเปนตัวตั้งในการบริหารจัดการ 

แลวพิจารณาผูสอนในแตละภาค

การศึกษาใหเพียงพอตอรายวิชาตาม

แผน ไมใชยึดตัวผูสอนเปนหลักแลว

โยกยายรายวิชาแทน 

แผนการเรียนและ

อาจารยผูสอนคงท่ีไม

มีการเปลี่ยนแปลง 

8.ระหวางการจัดตารางเรียน

ตารางสอนหรือจัดตารางเรียน

ตารางสอนเรียบรอยแลวอาจารย

ผูสอนขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอน 

ชี้แจงใหอาจารยผูสอนแตละทาน

ทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนเม่ือทุกทาน

ตองการกําหนดวัน-เวลาสอน เอง 

และขอความอนุเคราะหในการให

ความสะดวกในการจัดตารางเรียน

ตารางสอนแตละภาคการศึกษาโดย

ตารางเรียน

ตารางสอน ประกาศ

หรือประชาสัมพันธ

ตามกําหนดเวลา 



๘๗ 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนางาน ผลท่ีไดรับ 

ควรยึด นิสิต และความพรอมของ

หองเรียนเปนหลัก เพราะถายึด

อาจารยผูสอนเปนหลักจะใหเกิดความ

ยุงยากในการจัดตารางสอน 

9. หลักสูตรสาขาวิชาไมไดแจง

ชั่วโมงกิจกรรมของหลักสูตร 

สํารวจและจัดทํารายงานสรุปชั่วโมง

กิจกรรมของหลักสูตรทุกหลักสูตร 

กอนจะเริ่มจัดตารางเรียนตารางสอน 

การจัดตารางเรียนตา

ราสอนชั่วโมงเรียนไม

ซํ้าซอนกับชั่วโมง

กิจกรรมของหลักสูตร 

10.อุปกรณในหองเรียนท่ีใชใน

การจัดการเรียนการสอนชํารุด 

ไมสามารถใชงานได เชน 

ไมโครโฟน โปรเจคเตอร จึงทํา

ใหอาจารยผูสอนและนิสิตไมพึง

พอใจเม่ือมีการจัดตารางเรียน

ตารางสอนในหองเรียนนั้น 

จัดทําบันทึกขอความแจงสวนงานท่ี

เก่ียวของตรวจเช็คและซอมอุปกรณ

แตละหองเรียนอาทิตยละ ๑ ครั้ง 

และใหติดเบอรโทรศัพทเจาหนาโสต

อุปกรณไวประจําหองเรียน 

อุปกรณในหองเรียน

พรอมใชงาน 

11.จัดทําขอมูลในไพลตนฉบับ

ใชโปรแกรม PDF  เนื่องระบบ

ตารางเรียนตารางสอน

ตารางสอน การรายงานผล

ตารางเรียนตารางสอน

ประมวลผลออกมาเปนไพล PDF 

จึงไมสามารถพิมพแกไขขอมูลได 

ประสานงานผูพัฒนาโปรแกรมฯ ให

พัฒนาโปรแกรมฯ รายงานผลตาราง

เรียนตารางสอนประมวลผลออกมา

เปนไพล ไมโครซอฟเวริด (Microsoft 

Word) เพ่ือสามารถ พิมพแกไขขอมูล

ได 

ตารางเรียน

ตารางสอนสามารถ 

พิมพแกไขขอมูลได 

12.ไมไดเผยแพรขอมูลตาราง

เรียน-ตารางสอน ระบบเว็ปไซด

มหาวิทยาลัย

www.cm.mcu.ac.th 

สรางแทบเมนูตารางเรียนตารางสอน 

บนมหาวิทยาลัยเวปไซตของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหบริการ นิสิต 

และบุคลากรท้ังภายในและภายนอก 

สามารถเขาถึงขอมูลไดงายและ

สะดวก (โดยการประสานงาน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมงาน 

เพ่ิมชองทางเผยแพร

ขอมูลตารางเรียน-

ตารางสอน ระบบเว็ป

ไซดมหาวิทยาลัย 

www.cm.mcu.ac.th 



๘๘ 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนางาน ผลท่ีไดรับ 

13.ไมมีสรุปผลการดําเนินงาน กําหนดใหผูปฏิบัติงานการจัดตาราง

เรียนตารางสอนรายงานผลการ

ดําเนินงานหลังจากเปดภาคเรียนได 2 

อาทิตยเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิทยาลัยประจําวทิยาลัยสงฆ 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 

จากแนวทางแกไขและพัฒนางานดังกลาวขางตน สรุปไดวา การท่ีจะแกไขปญหาหรือ 

อุปสรรคใดๆ ก็ตาม ตองรูและเขาใจถึงสาเหตุท่ีแทจริงของปญหานั้นๆ กอน และไมวิเคราะหปญหา 

เพียงมิติเดียว จึงจะเปนการแกไขปญหาท่ีถูกจุด ปญหาในปจจุบัน ตองมีการเสนอแนวทางแกไข 

ปญหา ในอนาคต ถึงจะปญหาจะยังไมเกิดข้ึน แตถาไมมีการปรับปรุงพัฒนางานในปจจุบันก็จะลาหลัง  

ไมทันสมัย ผูเขียนจึงไดเสนอแนวทางแกไขปญหาและพัฒนางานดังท่ีไดกลาวแลวขางตน เพ่ือเปน 

แนวทางใหปฏิบัติงงานดานการจัดตารางเรียนตารางสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหม ไดใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานตอไป 

 

๕.๓ ขอเสนอแนะ  

สําหรับขอเสนอแนะในการเขียนคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ เปนการเสนอแนะวิธีการจัดการ 

กับปญหาในอนาคต และเปนแนวทางการพัฒนางานปจจุบันใหดีข้ึนกวาเดิม ดังตอไปนี้ 

๑. ควรมีการกระตุนหรือประชาสัมพันธการเขาถึงขอมูลตารางเรียนตารางสอน ผาน

เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

๒. ควรมีการพัฒนาระบบการจัดตารางเรียนตารางสอนโดยสามารถนําขอมูลจากกลุม

งานทะเบียนและวัดผล มาดําเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน เชนจํานวนวรายวิชานิสิตลงทะเบียน 

จํานวนนิสิตลงทะเบียน ภาระงานอาจารยผูสอน  

๓. ควรพัฒนาระบบอินเตอรเนตใหมีความเสถียร เพราะเก่ียวของระบบงานในการจัด

ตารางเรียนตารางสอน 

๔. นักวิชาการศึกษา ควรศึกษาขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี

และระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑการกําหนดรหัสประจํารายวิชา และ เรื่องเกณฑภาระงาน

อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเชียงใหม ใหเขาใจอยางถองแทเพ่ือใหการจัดตารางเรียนตารางสอน

เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา

ดวย 



๘๙ 

๕. ควรมีการทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการจัดตารางเรียนตารางสอนท่ีเหมาะสม 

เพ่ือนํามาใชในการจัดตารางเรียนตารางสอนไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

กลาวโดยสรุป การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนการเขียน

แผนท่ี บอกเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ โดยระบุถึงข้ันตอนและ

รายละเอียด ของกระบวนการตางๆ ซ่ึงจัดทําข้ึนสําหรับงานท่ีมีความซับซอน หลากหลายข้ันตอน และ

มีความเก่ียวของกับหลายคน อีกท้ังยังใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน

ท่ีใช ประกอบการปฏิบัติงานมาแลว ตลอดถึงแนวทางแกไขปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  

ซ่ึงสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดใช 

อางอิงเพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การมีคูมือการปฏิบัติงานจึงทําใหการทํางานเปน 

ระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน ทําใหผูปฏิบัติงานทราบวาตองทํางานอยางไร เม่ือใดและกับใคร 

สามารถใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน และใชเปนสื่อในการประสานงานและเปนเครื่องในการ

ฝกอบรมได รวมถึงผูบริหารสามารถติดตามงานไดทุกข้ันตอน และทําใหการทํางานสอดคลองกับ

นโยบายหรือภารกิจขององคกร 

การมีคูมือปฏิบัติงาน ยังชวยลดเวลาในการสอนงาน ชวยในการปรับปรุงงานและ

ออกแบบ งานใหมๆ ชวยลดความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดในการท างาน รวมท้ังชวยลดการตอบคําถาม

และชวยใหเกิด ความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติงาน ทําใหการปฏิบัติงานเปนมืออาชีพและมีมาตรฐาน

มากข้ึน อีกท้ังยังชวย เสริมสรางความม่ันใจในการทํางานของผูทํางานอีกทางหนึ่งดวย 
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