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การจัดตารางเรยีนตารางสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
 5. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน 
 6. ใช้เป็นสื่อในการประสานงาน 
 
2. ขอบเขต 
 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอนมีขอบเขตในการจัดทำ คือ 
ตั ้งแต่การตรวจสอบรายวิชาที ่จะเปิดในแต่ละภาคการศึกษา  ขอรายชื ่อผู ้สอน การจัดตารางเรียน
ตารางสอน การตรวจสอบความถูกต้องของตารางเรียนตารางสอนของอาจารย์และนักศึกษา และวิธีการ
ปฏิบัติงานในทุกกระบวนการและทุกข้อกำหนดที่ตั ้งไว้ และเป็นการสร้างกระบวนการที่สร้างคุณค่า 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนักวิชาการ
ศึกษาเป็นผู้ดำเนินการในทุกภาคการศึกษา 
 

3. คำจำกัดความ 
  “อาจารย์” หมายถึง ผู้สอน หรือผู้บรรยายประจำรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรของ    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  “นักศึกษา” หมายถึง ผู ้ที ่ได้ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียบร้อยแล้ว คือ นักศึกษาภาคปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในวัน เวลา
ทำการปกติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  “ตารางเรียน” หมายถึง ตารางที่บรรจุรายวิชาของการเรียนว่า เรียนวันใด เวลาใด    
เรียนวิชาใด 
  “ตารางสอน” หมายถึง ตารางที ่บรรจุรายการสอนว่า สอนวันใด เวลาใด วิชาใด 
อาจารย์ทุกท่านต้องเข้าสอนตามตารางสอนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
กำหนด ตารางสอน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีออกประกาศแล้ว ถือเป็นเอกสารสำคัญทางราชการ
นำไปใช้ สำหรับอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นหลักฐานแสดงภาระงานใช้ประกอบการเบิกจ่าย  
ค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงาน 
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  “ปกีารศึกษา” หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม จนถึง 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป 
  “เวลาเรียน” หมายถึง วันจันทร์-วันศุกร์ หรือวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-
17.30 น. คาบละ 60 นาที (1 ชั่วโมง) 
  “กลุ่มเรียน” หมายถึง จำนวนรายวิชาที่เปิดในแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษา 
  “ห้องเรียน” หมายถึง บริเวณท่ีจัดการเรียนการสอนไม่จำกัดว่าต้องอยู่ในห้องเรียน 
 

4. ความรับผิดชอบ 
 
 4.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. งานจัดตารางเรียนตารางสอน 
   1.1 ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดตารางเรียนตารางสอน 
   1.2 สำรวจแผนการเรียนจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
   1.3 สำรวจแผนการเรียนจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   1.4 ส่งแผนการเรียนของคณะให้แต่ละสาขาวิชาตรวจสอบรายวิชาและใส่ชื่อผู้สอน 
   1.5 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอน จำนวนคาบของผู้สอนว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 
   1.6 ด ำเนินกำรจดัตารางเรียนด้วยระบบเครือข่ายวิชาการระหว่างหน่วยงานภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (กำหนดวัน เวลา ห้องเรียน จำนวนผู้เรียน) 
   1.7 ตรวจสอบ / แก้ไข ตารางเรียนตารางสอน 
   1.8 ส่งตารางสอนให้อาจารย์ผู้สอน และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   1.9 ประเมินผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงาน 
 
  2. งานส่งผลการเรียน 
   2.1 ประชุมวางแผนเพื ่อกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน และการแจ้ง
กำหนดการส่งผลการเรียน 
   2.2 ดำเนินการรวบรวมผลการเรียนจากทุกหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องของผล
การเรียนตามเกณฑ์ท่ีวัดผลประเมินผล 
   2.3 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะเพื่อตรวจสอบและพิจารณา
อนุมัต ิ
   2.4 รวบรวมผลการเรียน จัดทำสำเนาส่งไปยังกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
   2.5 สรุปและติดตามการส่งผลการเรียน 
   2.6 ประเมินผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงาน 
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  3. งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
   3.1 ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ 
   3.2 ดำเนินการจัดทำรายงานและสรุปผลการสอนของอาจารย์พิเศษในแต่ละ 
ภาคเรียน 
   3.3 สำรวจและรวบรวมความต้องการอัตรากำลังของแต่ละสาขาวิชาในแต่ละ 
ภาคเรียน 
   3.4 สรุปรายชื่ออาจารย์พิเศษ 
   3.5 จัดทำบันทึกจ้างอาจารย์พิเศษเพ่ือเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏพิจารณา 
 
  4. งานการขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 
   4.1 วางแผนการดำเนินการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ 
   4.2 การประชาสัมพันธ์ แจ้งให้นักศึกษาทราบข้อมูลการเปิดกรณีพิเศษ 
   4.3 รวบรวมและคัดแยกรายวิชาที ่จะขอเปิดกรณีพิเศษตามสาขาวิชา และ
ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร 
   4.4 ประสานประธานหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการขอเปิด และ
พิจารณาผู้สอน 
   4.5 จัดทำบันทึกเสนอให้คณบดีพิจารณา และลงนาม 
   4.6 ติดตามประกาศรายวิชาที ่อนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษ พร้อมจัดตารางเรียน
ตารางสอนในระบบ MIS และแจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบ 
 
  5. งานการปรบัปรงุ / พฒันาหลกัสูตร 
   5.1 สำรวจชื่อหลักสูตรที่จะปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร 
   5.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตร และคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร พร้อมทั้งจดหมายเชิญผู้ทรงวิพากษ์หลักสูตร 
   5.3 กำกับดูแลการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามหัวข้อและรูปแบบ
เอกสารหลักสูตรที่กำหนด 
   5.4 ร่วมตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 
   5.5 นำหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
มอบแก่ประธานหลักสูตร และเก็บไว้ที่ฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 4 จาก 78 

 

  6. งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
   6.1 ประชุมประธานหลักสูตรในการจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
   6.2 ประสานงานกับประธานหลักสูตรเพ่ือจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
   6.3 สำรวจรายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   6.4 พิมพ์ชื่อและสถานที่ตั้งของโรงเรียน พร้อมติดแสตมป์ หรือ ตราไปรษณียากร 
   6.5 จัดเอกสารแผ่นพับ โปสเตอร์ ใบสมัคร และหนังสือ นำบรรจุใส่ซอง 
   6.6 ส่งเอกสาร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 
   6.7 ติดตามผลการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บข้อมูล 
 
  7. การจัดแผนการเรียน 
   7.1 ประสานงานกับประธานหลักสูตรเพ่ือจัดทำแผนการเรียน 
   7.2 ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 
   7.3 เสนอแผนการเรียนต่อสาขาวิชา 
   7.4 ตรวจสอบแผนการเรียนที่สาขาวิชาขอแก้ไขปรับเปลี่ยนแผนการเรียน 
   7.5 รวบรวมแผนการเรียนส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  8. ร่างพิมพ์ ตรวจทาน บันทึกข้อความ หนังสือราชการ คำสั่ ง ประกาศ และ
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
  9. บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาด้านวิชาการ และปัญหาส่วนตัว 
  10. ให้บริการค้นหาข้อมูล ข่าวสาร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ 
  11. เก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับงานวิชาการ 
  12. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
   จากภาระงานที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจึงได้เลือกเอางานการจัดตาราง
เรียนตารางสอนมาเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ปฏิบัติงานต่อไป 
 
 4.2 หน้าที่ความรับผิดชอบการจัดตารางเรียนตารางสอน 
 1. ประสานคณาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนการเรียนแต่ละสาขาวิชาใน
ภาคการศึกษานั้น ๆ  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 5 จาก 78 

 

 2. สำรวจ ตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างแผนการเรียนตลอดหลักสูตรเพื่อให้
ถูกต้องตามมาตรฐานหลักสูตร 
 3. จัดพิมพ์รายวิชาเฉพาะภาคเรียนเพื ่อให้แต่ละสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดชื่ออาจารย์ผู้สอน 
 4. จัดกลุ่มเรียน ห้องเรียน ตารางเรียน และตารางสอนของคณาจารย์ และนักศึกษา
ภาค กศ.บป. 
 5. ควบคุมดูแลเกี ่ยวกับการลงทะเบียนเรียนนอกแผนการเรียน (นักศึกษาที ่ไม่มี
แผนการเรียน แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) 
 6. ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนเกี่ยวกับ การขอเพิ่มรายวิชา ขอเปลี่ยนแปลงตาราง
เรียน/รายวิชาของนักศึกษาและคณาจารย์ 
 7. ดำเนินการจัดตารางสอนและประสานงานจัดตารางสอนของทุกภาคเรียนให้ดำเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย 
 8. ดำเนินการจัดตารางสอบและผู้กำกับการสอบของนักศึกษาและคณาจารย์ปลาย
ภาคเรียน 
 9. ประชาสัมพันธ์เรื่องตารางสอน และตารางสอบ 
 10. ประสานงานทั่วไปเกี่ยวกับงานหลักสูตรและแผนการเรียน ตลอดจนการแก้ไข
ตารางสอน การเปิด หรือปิดรายวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละภาคการศึกษา 
 11. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบ ชี้แจงกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป และแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 4.3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
  การจัดทำตารางสอน เป็นการจัดทำรายละเอียดข้อมูลกระบวนวิชาเพื ่อรองรับ         
การลงทะเบียนของนักศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
อนุมัติให้เปิดสอน และวัน-เวลาที่จะสอนต่อ 1 สัปดาห์ ที่สอดคล้องตามรูปแบบเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 
  การจัดตารางสอน เป็นการกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนระยะ
หนึ่งสัปดาห์ โดยกิจกรรมนั้นจะต้องสัมพันธ์กับเวลา หลักสูตร และหลักพัฒนาการของผู้เรียน การนำ
หลักสูตรไปใช้ก็คือ การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานวิชาการจะบรรลุผลสำเร็จได้มากน้อย
เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการจัดตารางสอนด้วย 
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  ฐานข้อมูลทะเบียนกลางจะมีข้อมูลส่วนหนึ่งที ่จะต้องนำไปใช้ในงานตารางสอนที่
ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลกระบวนวิชา ซึ่งมีรายละเอียดของกระบวนวิชา เช่น รหัส
วิชา เนื้อหาวิชา หน่วยกิต ตลอดจนฐานข้อมูลคณะ สาขาวิชา และฐานข้อมูลอาจารย์ 
  ในการปฏิบัติงานตามคู่มือการจัดตารางเรียนตารางสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ปฏิบัติงานในการจัดตารางเรียนตารางสอน ต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ
ทั้งในวิธีปฏิบัติงาน ประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ตารางเรียนตารางสอน ดังนี้ 
 1.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรง
ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 
 
 4.4 สิ่งท่ีควรคำนึงในการจัดตารางสอน 
 1. เค้าโครงของหลักสูตร การแบ่งหมวดวิชา วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาเลือกเสรี แต่ละ
วิชาต้องใช้ห้องเรียน และอุปกรณ์ การเรียนในลักษณะใดบ้าง 
 2. จำนวนนักศึกษา ที่จะลงทะเบียนในวิชา แต่ละวิชา และจัดเป็นกี่ห้อง กี่กุล่ม 
 3. ระยะเวลา หรือคาบชั่วโมงในการสอนแบ่งเป็นกี่คาบ คาบละก่ีนาที ในหนึ่งวันจะจัด
ได้กี่คาบ 
 4. จำนวนห้องเรียน และขนาดของห้องเรียน รวมทั้งลักษณะห้องเรียนที่ใช้ 
 5. จำนวนอาจารย์ที่จะต้องรับผิดชอบในแต่ละวิชา 
 6. อาจารย์พิเศษ และความสะดวกในการเชิญมาสอน 
 7. ภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละคน 
 
 4.5 ประโยชน์จากการนำข้อมูลมาใช้ในการจัดตารางเรียนตารางสอน 
 1. อาจารย์สามารถสอนวิชาที่ตนเองถนัด โดยการถามความสมัครใจและความต้องการ
ที่จะสอน 
 2. ภาระของงานสอนของอาจารย์ไม่เหลี่ยมล้ำกัน หากอาจารย์มีหน้าที่ในด้านอ่ืนกะได้
มอบหมายงานสอนให้ลดลง 
 3. นักศึกษาได้เลือกวิชาที่ตนเองถนัด และเหมาะสม 
 4. อาจารย์พิเศษได้มาสอนตามเวลาที่ต้องการ 
 5. สื่อการสอนสามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและท่ัวถึง 
 6. ห้องเรียนได้รับการหมุนเวียนในการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 4.6 หลักการในการจัดตารางเรียนตารางสอน 
 1. จัดให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้ลงทะเบียน และเรียนได้
ตามหลักสูตร 
 2. มีการพิจารณาการจัดตารางสอนตามธรรมชาติของแต่ละรายวิชา เพ่ือเอ้ืออำนวยต่อ
การเรียนการสอนของนักศึกษา ไม่ให้เกิดความเครียดหรือเหนื่อยเกินไป และไม่ให้ผลของวิชาหนึ่งกระทบ
กับอีกวิชาหนึ่ง เช่น วิชาภาคปฏิบัติ ควรจะจัดคู่กับทฤษฏีของวิชานั้ น และวิชาเครือข่าย ก็จัดให้ใช้
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย 
 3. จัดให้มีเวลาที่นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 4. จัดวิชาที่เป็นทฤษฏีและมีการคำนวณไว้ในภาคเช้ามากกว่าภาคบ่าย 
 5. ควรพิจารณาถึงอาจารย์ เช่น ความสะดวกที่จะสอน การมีเวลาว่างตรงกันเพื่อการ
ประชุมหารือในแต่ละสาขาวิชา 
 
 4.7 ข้อกำหนดในการจัดตารางเรียนตารางสอน 
 การจัดตารางสอน จะต้องศึกษาองค์ประกอบในการจัดตารางสอน 5 ประการ คือ 
 1. รายวิชาในหลักสูตร 
 2. ห้องเรียน 
 3. เวลา 
 4. ผู้สอน 
 5. ผู้เรียน 
 
 4.8 การกำหนดรายวิชาในหลักสูตร 
 1. รายวิชาที่เปิดควรเป็นรายวิชาที่อยู่ในแผนการศึกษาปกติของหลักสูตรต่าง ๆ  
 2. รายวิชาใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ให้ได้ใช้กับหลักสูตรนั้น ๆ ก่อนที่จะเปิดให้มีการเรียนการสอน 
 
 4.9 การกำหนดวัน-เวลาเรียน 
 1. ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ แบ่งเป็น คาบละ 60 นาที เริ ่มเรียนเวลา  
08.30 น. ถึง 17.30 น. 
 2. ภาค กศ.บป. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ แบ่งเป็น คาบละ 60 นาที เริ ่มเรียนเวลา   
08.30 น. ถึง 17.30 น. หรืออาจจะมากกว่าเวลาที่กำหนด เนื่องจากจำนวนหน่วยกิตมากแต่คาบเรียน
น้อย 
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 4.10 การกำหนดขนาดกลุ่มเรียน 
 1. ควรกำหนดขนาดกลุ่มเรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการสอนของแต่ละวิชา 
 2. วิชาปฏิบัติ ควรจัดกลุ่มเรียนตามจำนวนอุปกรณ์ที่มี 
 3. วิชาที่เปิดสอนต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 15 คน ในแต่ละห้อง 
 4. งานการเรียนการสอนทำการตรวจสอบและแจ้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อเปิดกลุ่มเรียน
สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีแผนการเรียน ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรจึงทำจะการเปิดสอนได้  
 5. กลุ่มเรียนแต่ละกลุ่มมีการใช้ทรัพยากรห้องเรียนอย่างคุ้มค่า ควรคำนึงถึงการจัด
ขนาดกลุ่มเรียนให้พอดีกับขนาดของห้องเรียน 
 
 4.11 การกำหนดผู้สอน 
 ประธานหลักสูตรและคณบดีเป็นผู้กำหนดอาจารย์ผู้สอนโดยควรจะแบ่งเป็นอาจารย์
ประจำเป็นหลัก ยกเว้นกรณีที่จำเป็นจริง ๆ ต้องขอความเห็นชอบจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี อาจารย์ผู้สอน 1 ท่าน ควรมีภาระการสอนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง แต่ไม่ควรมีภาระการสอนเกิน 
18 ชั่วโมง สามารถเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนได้ตามความเหมาะสม โดยให้พิจารณาจากอาจารย์ประจำ
ภายในมหาวิทยาลัยก่อน อาจารย์พิเศษ 1 ท่าน ควรมีภาระการสอนไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
 
 4.12 การกำหนดห้องเรียนและอาคารเรียน 
 การจัดห้องเรียนตารางเรียนตารางสอนมีส่วนในการกำหนดห้องเรียนลักษณะต่าง ๆ ใน
อาคารเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การใช้อาคารเรียนควรคำนึงถึงความสามารถ และความเหมาะสม 
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ลักษณะวิชา และพยายามใช้ห้องเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และสื่อการสอน ตารางสอนจะเป็นตัวกำหนดว่า ใครจะเป็นผู้ ใช้  และใช้เมื่อใด การจัดอุปกรณ์
อำนวยความสะดวก ให้นักศึกษาและอาจารย์ ตารางสอนจะกำหนดเวลาพักในแต่ละคาบชั่วโมง เวลา
อาหารกลางวันของนักศึกษา ตลอดจนการจัดกิจการอื่น ๆ ผู้บริหารสามารถนำตารางเรียนตารางสอนมา
เป็นตัวกำหนดแผนการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เช่น เวลาว่างของนักเรียนนักศึกษา เวลาว่างของ
อาจารย์ ภาระงานสอนของอาจารย์ การจัดประชุม รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 9 จาก 78 

 

5. มาตรฐานคุณภาพงาน (Quality Control) 
 1. ตัวชี้วัด  :  ระยะเวลาในการจัดทำตารางเร ียนตารางสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ           
ไม่เกิน 4 ชั่วโมง/สาขาวิชา 
 
 2. เกณฑ์     เวลา  6 ชั่วโมง   มีค่าเท่ากับ  1 คะแนน 
  เวลา  5 ชั่วโมง   มีค่าเท่ากับ  2 คะแนน 
  เวลา  4 ชั่วโมง   มีค่าเท่ากับ  3 คะแนน 
  เวลา  3 ชั่วโมง   มีค่าเท่ากับ  4 คะแนน 
  เวลา  2 ชั่วโมง   มีค่าเท่ากับ  5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 10 จาก 78 

 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
 6.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดตารางเรียน/ตารางสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถูกต้อง 

ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับ
สาขาวิชา 

สำรวจแผนการเรียนจากสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

ส่งแผนการเรียนของคณะให้แต่ละสาขาวิชา 

แต่ละสาขาวิชาตรวจสอบรายวิชา  
และใส่ชื่อผู้สอน 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอน จำนวนคาบของ
ผู้สอนว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

จัดตารางเรียนด้วยระบบเครือข่ายวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี (กำหนดวัน เวลา ห้องเรียน 

จำนวนผู้เรียน) 
ไม่

ถูกต้อง 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ส่งตารางสอนให้อาจารย์ผู้สอน และสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สิ้นสุดกระบวนการ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 11 จาก 78 

 

 6.2 โปรแกรมระบบงานจัดตารางเรียนตารางสอนระบบเครือข่ายวิชาการ 
  ระหว่างหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

 คลิกท่ีสัญญาลักษณ์    เพ่ือเข้าสู่  ระบบเครือข่ายวิชาการระหว่างหน่วยงานภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลังจากนั้นจะปรากฏโปรแกรม ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่  1  ระบบระบบเครือข่ายวิชาการระหว่างหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 12 จาก 78 

 

  เมื่อเข้าสู่โปรแกรมเข้าสู่ระบบแล้วใส่ password เพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งาน ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่  2  หน้าต่างเข้าสู่ระบบเครือข่ายวิชาการระหว่างหน่วยงานภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
  เริ่มการใช้งานระบบเครือข่ายวิชาการระหว่างหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

 
 

ภาพที่  3  ระบบเครือข่ายวิชาการระหว่างหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 13 จาก 78 

 

  ในระบบเครือข่ายวิชาการระหว่างหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะ
ประกอบไปด้วยทั้งหมด 8 เมนูด้วยกัน คือ 
 (1) เมนู แฟ้มข้อมูล ประกอบด้วย เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ปิดแฟ้มข้อมูล 
บันทึกข้อมูล ยกเลิก ค้นหาข้อมูล พิมพ์ข้อมูล ตัด คัดลอก วาง ข้อมูลชุดแรก ข้อมูลชุดก่อนหน้า        
ข้อมูลถัดไป ขอ้มูลชุดสุดท้าย และออกจากระบบเครือข่ายวิชาการระหว่างหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่  4  เมนูแฟ้มข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 14 จาก 78 

 

 (2) เมนู ตารางรหัส ประกอบด้วย 2 เมนู คือ 2.1 ทะเบียนประวัติอาจารย์ และ        
2.2 รายวิชา ดังภาพที่ 5 

 
 

ภาพที่  5  ตารางรหัส 
 

 (3) เมนู หลักสูตร/แผนการศึกษา ประกอบด้วย 5 เมนู คือ 3.1 โครงสร้างหลักสูตร   
3.2 หลักสูตร 3.3 แผนการศึกษา 3.4 บันทึกตารางเรียนตารางสอน และ 3.5 บันทึกการจองห้อง         
ดังภาพที่ 6 

 
 

ภาพที่  6  หลักสูตร/แผนการศึกษา 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 15 จาก 78 

 

 (4) เมนู จัดตารางเรียนตารางสอน ประกอบด้วย 3 เมนู คือ 4.1 บันทึกอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละวิชา 4.2 กำหนดเงื่อนไขของผู้สอน และ 4.3 จัดตารางเรียนตารางสอน ดังภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่  7  จัดตารางเรียนตารางสอน 
 

 (5) เมนู ทะเบียนประวัตินักศึกษา ประกอบด้วย 2 เมนู คือ 5.1 ข้อมูลประวัตินักศึกษา 
และ 5.2 ใบรายงานผลการศึกษานักศึกษา (สะสม) ดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่  8  ทะเบียนประวัตินักศึกษา 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 16 จาก 78 

 

 (6) เมนู รายงานแผนการศึกษา ประกอบด้วย 16 เมนู คือ 6.1 รายละเอียดข้อมูล
โครงสร้างหลักสูตร 6.2 รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร 6.3 รายละเอียดข้อมูลแผนการศึกษา 6.4 รายงาน
ข้อมูลตารางเรียนตารางสอน  6.5 รายงานตารางสอนของอาจารย์รวมทุกภาค  6.6 ใบตารางสอนอาจารย์ 
6.7 ใบตารางการใช้ห้องเรียน 6.8 ใบตารางเรียนนักศึกษา  6.9 ใบตารางค่าสอนอาจารย์  6.10 รายงาน
รายวิชาที ่เปิดสอน เรียงตามอาจารย์ผู ้สอน  6.11 รายงานรายวิชาที ่เปิดสอน เรียงตามรายวิชา           
6.12 รายงานตารางเรียนตารางสอน  6.13 รายงานตรวจสอบนักศึกษา  6.14 รายงานตารางสอบแยก
ตามคณะ  6.15 ใบสำรวจและยืนยันผู ้สอน และ 6.16 รายงานจำนวนชั่วโมงสอนของอาจารย์รวม        
ทุกภาค  ดังภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที่  9  รายงานแผนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 17 จาก 78 

 

 (7) เมนู รายงานทะเบียนวัดผล ประกอบด้วย 5 เมนู คือ  
7.1 รายชื่อนักศึกษาเป็นสาขาวิชา ชั้นเรียน 7.2 ระเบียนนักศึกษา (จำนวนเงิน) 7.3 รายชื่อนักศึกษา
ลงทะเบียนแยกตามรายวิชา 7.4 รายงานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา GE และ 7.5 รายงาน
รายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา ดังภาพที่ 10 

 
 

ภาพที่  10  รายงานทะเบียนวัดผล 
 

 (8) เมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน ประกอบด้วย 1 เมนู คือ 8.1 การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของ
ผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 11 

 
 

ภาพที่  11  เปลี่ยนรหัสผ่าน 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 18 จาก 78 

 

เร่ิมต้นการบันทึกตารางเรียนตารางสอน 
 

  ใช้ลูกศรชี้ไปที่เมนูที่ 3 ข้อ 3.4 บันทึกตารางเรียนตารางสอน ดังภาพที่ 12 
 

 
 

ภาพที่  12  บันทึกตารางเรียนตารางสอน 
 

  หลังจากคลิกลูกศรไปที่ ข้อ 3.4 บันทึกตารางเรียนตารางสอน จะปรากฏตารางข้อมูล
รายวิชาที่เปิดสอน ดังภาพที่ 13 
 

 
 

ภาพที่  13  ตารางข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 19 จาก 78 

 

  คลิกลูกศรไปที่ค้นหาข้อมูล  เพ่ือที่จะทำการใส่ข้อมูลชั้นเรียนนักศึกษา  ดังภาพที่ 14 
 

 
 

ภาพที่  14  ค้นหาข้อมูล 
 

  คลิกลูกศรไปที่ประเภทชั้นจะปรากฏข้อความ ภาคปกติ ภาคนอกเวลา ภาคสมทบ 
นักศึกษาจีน และพยาบาล ดังภาพที่ 15 
 

 
 

ภาพที่  15  ประเภทชั้น 
  คลิกลูกศรไปที่ชั้นเรียนและพิมพ์รหัสชั้นเรียนที่ต้องการ ดังภาพที่ 16 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 20 จาก 78 

 
 

 
 

ภาพที่  16  ชั้นเรียน 
 
  คลิกลูกศรไปที่ภาคเรียน และใส่ภาคเรียน และปีการศึกษา ที่ต้องการ ดังภาพที่ 17 
 

 
 

ภาพที่  17  ภาคเรียน 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 21 จาก 78 

 

  หลังจากใส่ข้อมูล ประเภทชั้น ชั้นเรียน ภาคเรียน เรียบร้อยแล้ว ระบบเครือข่ายวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะปรากฏรหัสวิชา ชื่อวิชา วันเรียน คาบเรียน 
เวลาสอน ห้องเรียน และอาจารย์ผู้สอน ดังภาพที่ 18 
 

 
 

ภาพที่  18  ข้อมูลรายวิชาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น ๆ  
 

  หลังจากปรากฏรายละเอียดทั้งหมดแล้วให้คลิกปุ่ม  แก้ไขข้อมูล และคลิกไปที่
รหัสวิชา ดังภาพที่ 19 
 

 
 

ภาพที่  19  การแก้ไขข้อมูล  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 22 จาก 78 

 

  หลังจากคลิกที่ปุ่ม  แก้ไขข้อมูลแล้ว ด้านล่างจะปรากฏข้อความที่เป็น รหัสวิชา 
ชื่อวิชา หน่วยกิต วันเรียน เวลาเรียน ห้องเรียน ความจุห้องเรียน อาจารย์ผู ้สอน จำนวนนักศึกษา        
วิชาใหม่ วันใหม่ อาจารย์ ที่สามารถใส่ข้อมูลได้ แต่มีอยู่ 3 หัวข้อที่ไม่สามารถแก้ไขได้ คือ รหัสวิชา       
ชื่อวิชา หน่วยกิต และความจุห้องเรียน ถ้าจะแก้ไข 4 หัวข้อนี้ จะต้องทำการติดต่อกับสำนักส่งเสริมวิชา
และงานทะเบียนให้แก้ไขข้อมูลในแผนการเรียน ดังภาพที่ 20 
 

 
 

ภาพที่  20  แสดงข้อมูลวันเรียน เวลาเรียน  
 

  หลังจากปรากฏข้อความด้านล่างแล้วให้คลิกไปที่ปุ่ม  จะมีรายละเอียดของวันตั้งแต่
วันจันทร์ – วันศุกร์ ให้เราเลือกวันเรียนที่ต้องการ ดังภาพที่ 21 
 

 
 

ภาพที่  21  เลือกวันเรียนที่ต้องการ  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 23 จาก 78 

 

  หลังจากนั้นคลิกไปที่ปุ ่ม  ตรงเวลาเรียน จะปรากฏรายละเอียดของคาบเรียนที่
ต้องการจะใส่ข้อมูล ช่องแรกจะเป็นคาบท่ีเริ่มเรียน เช่น เลือก คาบ 6 -13.30 ดังภาพที่ 22 
 

 
 

ภาพที่  22  การเลือกคาบเรียนเริ่มต้นของวิชาที่เรียน  
 

  หลังจากเลือกคาบ 6 -13.30 ในช่องแรกได้แล้ว ให้เลือกคาบสุดท้ายที่จะเรียน เช่น คาบ 
7 -15.30 ดังภาพที่ 23 
 

 
 

ภาพที่  23  การเลือกคาบเรียนสุดท้ายของวิชาที่เรียน 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 24 จาก 78 

 

  หลังจากใส่เวลาเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิก  ที่ห้องเรียน ให้เลือกห้องเรียนที่
เราจะให้นักศึกษาเรียน ดังภาพที่ 24 
 

 
 

ภาพที่  24  การใส่ห้องเรียน 
 
  หลังจากใส่ห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิก  อาจารย์ผู้สอน ให้เลือกอาจารย์
ผู้สอน ที่เราจะให้สอนในรายวิชานั้น ดังภาพที่ 25 
 

 
 

ภาพที่  25  การใส่อาจารย์ผู้สอน 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 25 จาก 78 

 

  หลังจากใส่อาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่จำนวนนักศึกษาโดยสามารถคีย์จำนวน
นักศึกษาใส่ได้เลย ดังภาพที่ 26 
 

 
 

ภาพที่  26  การใสจ่ำนวนนักศึกษา 
 

  หลังจากใส่ข้อมูลวันเรียน เวลาเรียน ห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน จำนวนนักศึกษาเรียบร้อย

แล้วให้คลิกท่ี  และคลิกที่เครื่องหมาย  จะปรากฏแถบที่เขียวทั้งหมด เป็นอันเสร็จสิ้นการ
ใส่ข้อมูลทั้งหมด ดังภาพที่ 27 
 

 
 

ภาพที่  27  สิ้นสุดการใส่ข้อมูลทั้งหมด 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 26 จาก 78 

 

  หลังจากเสร็จสิ้นการใส่ข้อมูลทั้งหมดแล้วให้กดปุ่ม save  ก่อน เป็นอันเสร็จสิ้น
สำหรับการบันทึกข้อมูลในรายวิชานั้น ๆ  และทำเช่นนี้กับรายวิชาอ่ืนต่อไป ดังภาพที่ 28 
 

 
 

ภาพที่  28  การบันทึกข้อมูล 
 

  หลังจากกดปุ่ม save  เรียบร้อยแล้ว พบว่า มีข้อมูลบางอย่างผิดพลาด ให้กดปุ่ม 

  เพ่ือทำการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด และกดปุ่ม save  อีกครั้งหลังจากแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว 

 
 

ภาพที่  29  การแก้ไขข้อมูล 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 27 จาก 78 

 

  ถ้าต้องการเพิ่มคาบเรียนแต่รายวิชาเดิม เช่น เรียนคาบ 6-7 ห้องแล็บ และได้คีย์ข้อมูล   
ไปแล้ว แต่ต้องการคีย์ข้อมูลคาบ 8-9 ห้องปฏิบัติการ สามารถเพิ ่มคาบเรียนได้ คือ ให้ติ ๊กตรงช่อง

และกดที่  จะปรากฏข้อมูลรายวิชาเดิมข้ึนมาใหม่ ดังภาพที่ 30 
 

 
 

ภาพที่  30  การเพ่ิมคาบเรียนรายวิชาเดิม 
 

  หลังจากกดที่สัญญาลักษณ์  เรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 30 ให้กดที่สัญญาลักษณ์ 

 จะปรากฏ ดังภาพที่ 31 หลังจากนั้นเริ่มทำการคีย์ข้อมูลตามข้ันตอนเดิม  
 

 
 

ภาพที่  31  เริ่มคีย์ข้อมูลการเพ่ิมคาบเรียนรายวิชาเดิม 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 28 จาก 78 

 

  เมื่อเสร็จสิ้นการคีย์ข้อมูลเพิ่มแล้วให้ทำการกดเครื่องหมาย  และกดเครื่องหมาย 

 จะปรากฏรายวิชาที่เราได้ทำการเพิ่มเข้าไปในวันใหม่ ดังภาพที่ 32 
 

 
 

ภาพที่  32  หลังจากเพ่ิมคาบเรียนรายวิชาเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 29 จาก 78 

 

กรกรณี รายวิชา ที่มีผู้สอน มากกว่า 1 คน 

  ขั้นตอนแรกให้ใส่ข้อมูลเหมือนกับคีย์รายวิชา และกดเครื่องหมาย  
 

 
 

ภาพที่  33  ข้อมูลรายวิชาที่คีย์เรียบร้อย 
 

  หลังจากกดเครื่องหมาย  ข้อความจะกลายเป็นสีเขียวทึบ ดังภาพที่ 34 

 
 

ภาพที่  34  ข้อมูลกลายเป็นสีเขียวทึบ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 30 จาก 78 

 

  หลังจากกดเครื่องหมาย  และข้อความจะกลายเป็นสีเขียวทึบแล้วให้คลิกลูกศร ไปที่ 

 และกดที่  จะปรากฏ ดังภาพที่ 35 
 

 
 

ภาพที่  35  ช่องสำหรับพิมพ์ชื่ออาจารย์ผู้สอนคนใหม่ 
 

  แถบจะขึ้นสีฟ้าตรงช่องอาจารย์ผู้สอน เราสามารถเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนได้โดยที่เราไม่
ต้องไปใส่ข้อมูลดังกล่าวอีก ดังภาพที่ 36 หลังจากใส่ชื่ออาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยให้เข้าไปคลิกที่เครื่องหมาย 

 อีกครั้ง  
 

 
 

ภาพที่  36  พิมพ์ชื่ออาจารย์ผู้สอนคนใหม่ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 31 จาก 78 

 

  หลังจากใส่ชื่ออาจารย์ผู้สอนเพิ่มเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ี  เป็นการบันทึกข้อมูล  
 

 
 

ภาพที่  37  บันทึกข้อมูลอาจารย์ผู้สอนเพ่ิม 
 

การพิมพ์ข้อมูลตารางเรียนตารางสอน 
  หลังจากได้ทำการคีย์ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วให้ทำการพิมพ์ข้อมูลออกมาตรวจสอบอีกครั้งว่า
ข้อมูลที่ได้คีย์ลงไปมีความผิดพลาดหรือป่าว โดยกดท่ีสัญญาลักษณ์  
 

 
 

ภาพที่  38  แสดงการพิมพ์ข้อมูลตารางเรียนตารางสอน 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 32 จาก 78 

 

  หลังจากภาพหน้าจอปรากฏดังภาพที่ 38 แล้ว ให้คลิกที่พิมพ์  
จะปรากฏภาพตาราง ดังภาพที่ 39 
 

 
 

ภาพที่  39  แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ตารางเรียนตารางสอน 
 

  หลังจากพิมพ์เสร็จตารางเรียนตารางสอนเรียบร้อยจะปรากฏภาพหน้าจอ ดังภาพที่ 40 
  

 
 

ภาพที่  40  แสดงหน้าจอหลังจากพิมพ์ตารางเรียนตารางสอน 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 33 จาก 78 

 

  เมื ่อคีย์ข้อมูล และพิมพ์ข้อมูลออกมาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้เราไปคลิกที ่ปุ่ม        

ปิดแฟ้มข้อมูล   

 
 

ภาพที่  41  การปิดแฟ้มข้อมูล 
 

  หลังจากคลิกที่การปิดแฟ้มข้อมูล  แล้ว หน้าจอจะปรากฏเป็นเมนู ทั้ง 8 เมนู
เพ่ือที่เราจะได้ทำรายการที่เราต้องการเป็นลำดับต่อไป 
 

 
 

ภาพที่  42  การเข้าสู่เมนูทั้ง 8 เมนู 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 34 จาก 78 

 

 6.3 ปัญหาการจัดตารางสอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การจัดตารางเรียนตารางสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการจัดรายวิชาเรียน 
ผู้สอน ผู้เรียน และห้องเรียน ลงในช่วงเวลาที่มีอยู่ในหนึ่งสัปดาห์ โดยต้องคำนึงถึงข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งตารางเรียนตารางสอนที่ได้นั้นจะต้องได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้ ซึ่งหมายถึง ผู้สอน และ
ผู้เรียนให้มากท่ีสุด โดยปัญหาการจัดตารางเรียนตารางสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
 1. การเปิดรายวิชาใหม่ให้กับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเป็น E ซึ่งนักศึกษามาทำการเปิด
รายวิชามีจำนวนไม่มากพอที่จะคิดเป็นภาระการสอนของอาจารย์ผู้สอนได้ 
 2. อาจารย์ผู้สอนมีภาระการสอนที่มากอยู่แล้ว ไม่สามารถเปิดรายวิชาให้กับนักศึกษาที่
ตกค้างได้ 
 3. สำหรับรายวิชาที่เปิดให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น E หรือตกค้าง นักศึกษาไม่ได้
ไปชำระค่าเทอม ทำให้มีรายวิชาขึ้น แต่ไม่มีชื่อนักศึกษา ซึ่งจะทำให้อาจารย์ผู้สอนเกิดปัญหาตอนส่งผล
การเรียน 
 4. จำนวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ทำให้บางครั ้งนักศึกษาต้องนำ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเรียน 
 
 6.4 แนวทางการพัฒนางานจัดตารางสอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประสานกับประธานสาขาวิชาก่อนจัดแผนการเรียนการสอน ว่ามีนักศึกษาในสาขา      
ที่มีผลการเรียนเป็น E รวมทั้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ทันเพ่ือน ว่ามีรายวิชาอะไรบ้างเพ่ือที่จะได้ทำ
การตรวจสอบว่าในภาคเรียนต่อไปนั้นมีรายวิชาที่นักศึกษามีปัญหาลงทะเบียนเรียนได้หรือไม่ เพื่อลด
ปัญหาการเปิดรายวิชา และลดปัญหาภาระการสอนของอาจารย์ที่มีมากอยู่แล้ว 

 
7. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)  
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของ ผู้ดำรง
ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553 
 3. นางศิริวรรณ  ปราชญ์ประยูร นักวิชาการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน เรื ่อง การ
บริหารการพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 35 จาก 78 

 

8. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 36 จาก 78 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 37 จาก 78 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 38 จาก 78 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 39 จาก 78 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 40 จาก 78 

 

 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 41 จาก 78 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 42 จาก 78 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 43 จาก 78 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 44 จาก 78 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 45 จาก 78 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 46 จาก 78 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 47 จาก 78 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 48 จาก 78 

 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 49 จาก 78 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 50 จาก 78 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 51 จาก 78 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 52 จาก 78 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 53 จาก 78 

 

 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.001 
แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่เริ่มใช้ : 11 พฤศจิกายน 2562 หน้า 54 จาก 78 

 

9. การควบคุมเอกสาร (Record of Document) 
  หลังจากที่ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ตารางเรียนตารางสอนลงใน Microsoft Excel และ     
ลงในโปรแกรมระบบงำนจดัตำรำงเรยีนตำรำงสอนระบบเครอืขำ่ยวชิำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  1.  มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป 
  2.  จัดพิมพ์เอกสารตารางเรียนตารางสอนให้กับอาจารย์ผู้สอนท่านละ 1 ฉบับ พร้อมกับ
ส่งเข้า E-mail 
  3.  มีการจัดเก็บเอกสารที่จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วสำเนาใส่แฟ้มตารางเรียนตารางสอน 
โดยแยกออกเป็น 1 ปี 2 ภาคการศึกษา  
 

10. ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
  ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ มีข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. โปรแกรมระบบงานจัดตารางเรียนตารางสอน ระบบเครือข่ายวิชาการระหว่าง
หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 2. ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี http://mis.pbru.ac.th/service/ 
คือระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ผลการเรียน  
 3. ระบบรับทราบหลักสูตร checo http://doc.pbru.ac.th/DocClient/ 
 4. ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการตัดคะแนนความพฤติกรรมของนักศึกษา  
http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact/administrator/error.php?accesscheck=%2Fpbruact%2Fad
ministrator%2Findex.php 

 
11. ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดตารางเรียนตารางสอนควรจัดรายวิชาที่เรียนรวมกลุ่มก่อน 
 2. กรณีท่ีอาจารย์ผู้สอนระบุวันเวลาในการสอน ควรจัดให้ลงตารางเรียนก่อนอาจารย์ที่
ไม่ระวันเวลาสอน 
 3. ควรจัดให้นักศึกษาเรียนห้องเดิมในกรณีที ่มีการเปลี่ยนวิชาเรียนในคาบเรียนที่
ติดต่อกัน 
 4. ในกรณีของนักศึกษาที่เรียน หากเป็นผู้เรียนที่อ่อน มีพื้นฐานการเรียนที่แตกต่างกัน 
ควรต้องใช้เวลาเพิ่ม หรือสอนซ่อมเสริม 

http://mis.pbru.ac.th/service/
http://doc.pbru.ac.th/DocClient/
http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact/administrator/error.php?accesscheck=%2Fpbruact%2Fadministrator%2Findex.php
http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact/administrator/error.php?accesscheck=%2Fpbruact%2Fadministrator%2Findex.php


 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดตารางเรียนตารางสอน 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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 5. ระบบอินเตอร์เน็ตควรมีความเสถียรเพราะเกี่ยวข้องกับระบบงานในการจัดตาราง
เรียนตารางสอน 
 6. การตรวจเช็คอุปกรณ์ในห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ควรมีการสำรวจ
ตรวจเช็คตลอดจนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในช่วงปิดภาคการศึกษาของแต่ละภาคเรียน เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนมีการจัดตารางเรียนตารางสอนต่อไป 
 7. ควรมีการนำปัญหาในการจัดตารางเรียนตารางสอนที่ผ่านมาเข้าที่ประชุม เพื่อหา
แนวทางการแก้ไขต่อไป 
 8. ให้มีการตรวจสอบตารางเรียนตารางสอนโดยประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
เพ่ือความถูกต้องเหมาะสม ก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
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ภาคผนวก ก 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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