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คำนำ
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่ง เป็น
เอกสารแสดงเส้ น ทางการท างานหลั ก ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนสุ ด กระบวนการ โดยระบุ ขั้ น ตอนและ
รายละเอีย ดของกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ตลอดจน แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยคู่มือปฏิบัติงาน
หลักมีความสาคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้ หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ส ามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทาให้งานของหน่วยงานมี ระบบและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วัตถุประสงค์ ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลั กเกี่ยวกับ การจัดตารางสอน ตารางสอบ
นั กศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี เต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์ จัดทาขึ้นเพื่อให้ การปฏิบัติงานของบุคลากรมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ดมาตรฐานในการปฏิ บัติ สามารถใช้ เ ป็น แนวทางในการปฏิบัติ ง านการจัด
ตารางสอนตารางสอบ อีกทั้งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรที่เข้ามาทางานใหม่ได้นาความรู้
และแนวคิดจากระบบงานไปประยุกต์ใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และคาแนะนาด้วยดีตลอดมา
และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลั ย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริม อบรมให้ความรู้แนวทางในการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่ มนี้
ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เป็นกาลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จได้ด้วยดี
นางสาวกลอยทิพย์ ทิศเป็ง
นักวิชาการศึกษา
30 เมษายน 2563
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ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย
1. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็ จ พระราชปิ ตุ จ ฉา เจ้ า ฟ้ า วไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุ รี ร าชสิ ริ น ธร ทรงมี
พระเมตตาต่อการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคาร พร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวง
ศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบัน คือ
เลขที่ 15 ถนนเพชรบุรีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและ
นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรี ย นเบญจมราชาลั ย อาจารย์ ใ หญ่ ค นแรก
คือ “อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ ” โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า “พ” เป็นสัญลักษณ์และสีเขียวเป็น
สีประจาโรงเรียน เนื่องจากเป็นสีประจาวันประสูติของพระองค์เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 และในปีพ.ศ. 2515 ได้ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้ง
ปัจจุบันคือ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี 13180 มี พื้ น ที่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ทั้ ง นี้ อาจารย์ อ วยพร เปล่ ง วานิ ช
ผู้อานวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะนั้น ได้ดาเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้า
กับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์) จึงได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แปลงนี้มาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2517 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิ ท ยาลงกรณ์ แ ละสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า ฯ ไว้ ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ในปี ถั ด มา วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เสด็ จ ฯ พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ
พระบรมราชินี น าถ และสมเด็จ พระเจ้ าลู กเธอ เจ้าฟ้าสิ รินธรเทพรั ตนสุ ด ากิติวัฒ นาดุล โสภาคย์
ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จานวน 200,000 บาท ตั้งเป็นมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ เมื่อวัน ที่ 14 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานนาม “สถาบั น ราชภั ฏ ” แก่ วิ ท ยาลั ย ครู ทั่ ว ประเทศ
เป็นเหตุให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”ได้ประกาศใน
ราชกิจ จานุ เบกษา เมื่อวัน ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538 เรื่อง “พ.ร.บ. สถาบัน ราชภัฏ ” เป็นผลให้
สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง และในปีเดียวกัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาต ให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจาสถาบัน
ราชภัฏ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2538 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
แก่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ วางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์ฯ และทรงเปิด
อาคารศู น ย์ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ “อาคารสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า วไลยอลงกรณ์ ” และเมื่ อ วั น ที่ 15
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์และห้องประชุม
ราชนครินทร์ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
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อดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบัน
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2545 และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ทรงลง พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ดาเนินการจัดซื้ อ ที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ปัจจุบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมด 381 ไร่ 2 งาน
91 ตารางวา ตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
2. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
3. เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
5. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลั ย ต้น แบบแห่ งการผลิ ตครู พัฒ นาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
6. พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้ องถิ่น และเป็น
ต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ พั ฒ นา
งานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อขยายผลการปฏิบัติ
ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้
ต่ า งวั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละเผยแพร่ ม รดกทางวั ฒ นธรรม พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
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5. พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการที่เป็นเลิ ศ มีธ รรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
7. เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
1. บั ณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเ คราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชี วิ ต
มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิ จั ย และนวัต กรรมสามารถแก้ ไ ขปั ญหาหรื อ เสริม สร้ างความเข้ ม แข็ งของท้ องถิ่น
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็งประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิ ท ยาลั ย มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน โปร่ ง ใส และธรรมาภิ บ าลตอบสนองต่ อ
ความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
8. ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
3. การพั ฒ นางานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ แ ละถ่ า ยทอด เผยแพร่ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ
4. การส่ ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม รณรงค์ ส ร้ า งจิ ต ส านึ ก ทางวั ฒ นธรรมและ
การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล
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9. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

สานักงานสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี

หน่วยตรวจสอบภายใน
การบดี

รองอธิการบดี

คณะครุศาสตร์

สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองนโยบายและแผน

คณะวิทยาการจัดการ

สถาบันวิจยั และพัฒนา

กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผู้ช่วยอธิการบดี
กองกลาง

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
สระแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
กรุงเทพมหานคร

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์

หน่วยงานทีจ่ ัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานทีจ่ ัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย
หน่วยงานทีจ่ ัดตั้งขึ้นเป็นการภายในของมหาวิทยาลัย

ที่มา http://www.vru.ac.th/about-vru/structure-vru.html
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ส่วนที่ 2 บริบทของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ประวัติของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ มี ชื่ อ ตามพระนามสมเด็จ
พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรท่านได้เล็งเห็น ความสาคัญของ
การศึกษา จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ซึ่งมีสานักงาน
ทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานในการประสานงาน การเรียนการสอน และประเมินผลการศึกษา
ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2513 ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัย จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวิทยาลัย
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จึงได้เริ่มมีสานักส่งเสริมวิชาการเกิดขึ้น ทาหน้าที่ ประสานงานการเรียนการ
สอนงานวิชาการ และมีฝ่ายทะเบียนและวัดผลทาหน้าที่เพิ่มจากการประมวลผลอย่างเดียว มาทา
หน้าที่ประสานงานด้านการเรียน การสอนด้วย
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อม พระราชทาน
นามเป็นสถาบันราชภัฏ จึงได้พัฒนาสานักส่งเสริมวิชาการรวมกับฝ่ายทะเบียน และวัดผลเข้าเป็นส่วน
เดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า "สานักส่งเสริมวิชาการ"
วันที่ 10 มิถุนายน 2547 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทน สถาบันราชภัฏจึงมีการ
แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานักส่งเสริมวิชาการ
จึงใช้ชื่อว่า สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นมา

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปรัชญา : “บริการดี วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี”
วิสัยทัศน์ : ส านั กส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบี ยนเป็นหน่ว ยงานชั้ นน าที่ส นั บ สนุ น
ส่งเสริมด้านวิชาการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมหาวิทยาลัยก้าว ไกลสู่ความเป็นเลิศ
พันธกิจ :
1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ
2. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานวิชาการและงานทะเบียน
เข้าสู่ระบบดิจิทัล

3. นโยบายของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ
2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จด้วยเทคโนโลยี
3. พัฒนาการบริหารจัดการภายในให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

4. เป้าประสงค์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. บัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. รับบริการเกิดความประทับใจในการให้บริการ
3. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
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5. โครงสร้างการบริหารของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อานวยการฝ่ายทะเบียน

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักงานผู้อานวยการ (ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า 1 อัตรา)
งานบริหารทั่วไป

งานมาตรฐานหลักสูตรและ
การเรียนการสอน

ภาระงานที่หน่วยงานปฏิบัติ
ภาระงานที่หน่วยงานปฏิบัติ
- งานอานวยการทัว่ ไป
- งานพัฒนา/ปรับปรุง
- งานประสานศูนย์การศึกษา
หลักสูตร
- งานประกันคุณภาพ
- งานจัดทาแผนการเรียน
- งานรับสมัครนักศึกษาใหม่/
- งานจัดตารางสอน/ตารางสอบ
คู่มือนักศึกษา
- งานจัดหมู่เรียนพิเศษ
- งานการเงิน
- งานตรวจสอบและรับรอง
- พัสดุ
หลักสูตร
- งานประชุมวิชาการ
- งานส่งเสริมปฏิรูปการ
- งานประชุม กพต.
เรียนรู้
- สนับสนุนการจัดทาผลงาน
- งานประสานด้านสหกิจ
วิชาการ
ศึกษา
- จัดทา/ปรับปรุง ระเบียบข้อบังคับ - งานอาจารย์ทปี่ รึกษา
ประกาศแนวปฏิบัติที่เกีย่ วข้องกับ - งานอาจารย์พิเศษ
การจัดการศึกษา
- จัดทาวารสารวไลยอลงกรณ์
- งานประเมินผลงานวิชาการเพื่อ ปริทัศน์
ประกอบการประเมินผลงาน
- ตรวจสอบการเบิกค่าสอน
ประจาปี
เกินภาระงาน
หรือต่อสัญญาจ้าง
- ตรวจสอบการเทียบโอน
รายวิชา

ที่มา www.acad.vru.ac.th

งานระบบสารสนเทศ
การเรียนการสอน

งานทะเบียน
และประมวลผล

ภาระงานที่หน่วยงานปฏิบัติ
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศการจัดการชั้นเรียน
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศด้านอาจารย์ที่
ปรึกษา
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบการ
จองรายวิชา/การจัดตาราง
เรียน ตารางสอบ
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพ เช่น มคอ.การ
ประเมินสภาพแวดล้อมการ
เรียนการสอน
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารวจ
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
- จัดทาโปรแกรมชาระเงิน
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 2
แห่ง
- พัฒนา/จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของมหาลัย

ภาระงานที่หน่วยงานปฏิบัติ
- งานทะเบียนศึกษา
- งานตรวจสอบผลการเรียน
- งานตรวจสอบบันทึกผลการ
เรียน
- งานพิจารณาเทียบโอนผล
การเรียน
- งานตรวจสอบคุณวุฒิ
- งานออกวุฒิบัตร/เกียรติบัตร
- งานออกหนังสือรับรอง
นักศึกษา
- ตรวจสอบโครงสร้าง
หลักสูตรและเสนออนุมัติ
สาเร็จการศึกษา
- งานตรวจสอบ จัดทา
ประกาศรายชือ่ นักศึกษาพ้น
สภาพตามระเบียบ
- ปริญญากิตติมศักดิ์
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ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจั ดตารางสอน/ตารางสอบ นับเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอนให้
สามารถดาเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายเพื่อจัดระบบการเรียนของนักศึกษา
ให้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร สร้างมาตรฐานทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อันจะนาไปสู่การสร้างความมั่นใจแก่
สังคมว่าได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ถึงแม้ ว่าในปัจจุบันจะมีความต้องการของ
สั ง คมที่ ห ลากหลาย มี ค วามก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยีม ากมาย แต่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก็ ดาเนิน การ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับโอกาสก้าวทันความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น และมีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
ให้สามารถบูรณาการเนื้ อหาวิชาให้ส อดรับกับยุคสมัยของเศรษฐกิ จที่ก้าวนาประเทศในขณะนี้ ได้
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่นให้มี
คุณภาพ ให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ
สามารถคิดวิเคราะห์ อย่ างมีเหตุผ ล สามารถนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
มีทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การจัดตารางสอน/ตารางสอบ เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจกระบวนการเรียนการสอน เพื่อ
กาหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งการจัดตารางสอนตารางสอบ จะจัดทาในช่วง
ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ ซึ่งในการจัดตารางสอนตารางสอบต้องคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ จานวนอาจารย์ผู้สอน จานวนกลุ่ มสาขาวิชา จานวนวิชาสอน จานวนห้องเรียน และยังต้อง
คานึงถึงประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องใช้เวลา ความพยายาม และ
ความพิถีพิถัน เพราะเมือ่ ปฏิบัติงานจริงๆ แล้วจะมีข้อจากัดหลายประการ ทัง้ ยังใช้เวลานานในการจัด
ตารางเรียนสอน/ตารางสอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ การจัดตารางสอนตารางสอบจาเป็นต้องนาแต่ละ
รายวิชาของนักศึกษาและคาบเรียนมาสัมพันธ์กับทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างจากัดของมหาวิทยาลัยให้
เหมาะสม ในรูปแบบของตารางเวลาที่สามารถเป็นไปได้ ดังนั้นเพื่อช่วยให้การจัดตารางสอน ตารางสอบ
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยามากขึ้น จึงมีขั้นตอนในการดาเนินงาน 9 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทาปฏิทินกาหนดการลงทะเบียนเรียน การจัดทาประกาศกาหนดการ
จองรายวิชาเรียนในระบบออนไลน์
ขั้นตอนที่ 2 การจัดเตรียมแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 การจัดเตรียมคาบเรียนและเวลาเรียน
ขั้นตอนที่ 4 การจัดเตรียมข้อมูลห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดเตรียมข้อมูลอาจารย์ผสู้ อน
ขั้นตอนที่ 6 การจัดพิมพ์บันทึกข้อความแจ้งคณะเพื่อขอรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
ขั้นตอนที่ 7 การจัดตารางสอน
ขั้นตอนที่ 8 การจัดตารางสอบ
ขั้นตอนที่ 9 การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่สอน และตารางสอบของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
ขั้นตอนที่ 10 จัดพิมพ์ตารางการใช้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
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แผนภูมิขั้นตอนการจัดตารางสอนตารางสอบ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
เริ่ม
จัดทาปฏิทินกาหนดการลงทะเบียน
และจัดทาประกาศกาหนดการจองรายวิชา
แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
ไม่ถูกต้อง

ออก Sec รายวิชา

ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายวิชา
คณะส่งชื่อ
อาจารย์ผู้สอน
ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

บันทึกขอชื่ออาจารย์ผู้สอน
จากคณะ

ตรวจรายชื่ออาจารย์ผู้สอนและ
จานวนชั่วโมงสอน
จัดตารางสอน
จัดตารางสอบ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ปฏิบัติหน้าทีส่ อน
จัดพิมพ์ตารางการใช้ห้องเรียน
ให้ฝ่ายอาคารฯ
จบ

ถูกต้อง
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ขั้ น ตอนที่ 1 การจั ด ท าปฏิ ทิ น ก าหนดการลงทะเบี ย นเรี ย น และการจั ด ท าประกาศ
กาหนดการจองรายวิชาเรียนในระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา
เสาร์-อาทิตย์
การดาเนิ น การจั ดทาปฏิทินกาหนดการลงทะเบียนเรียน และการจัดทาประกาศ
กาหนดการจองรายวิชาเรียนในระบบออนไลน์ เป็นการกาหนดช่วงระยะเวลาในการดาเนินการยื่น
คาร้องต่างๆ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถดูกาหนดการตามปฏิทินกาหนดการลงทะเบียนเรียน
เพื่อดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน และได้ทราบระยะเวลาการดาเนินการยื่นคาร้องต่างๆ
ให้อยู่ในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 หมวด 5 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ประกาศ ณ วันที่ 24
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาค
โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติคือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
โดยแต่ละภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา
ภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจานวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกัน
ได้กับการศึกษาภาคปกติ ตามขั้นตอนดังนี้
1. การจัดทาปฏิทินกาหนดการลงทะเบียนเรียน
1.1 จั ด ท าตารางก าหนดระยะเวลาของก าหนดการลงทะเบี ย นเรี ย นของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
ตารางที่ 1 การกาหนดระยะเวลาของกาหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
กาหนดการ
การจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ สาหรับ
นักศึกษาทุกชั้นปี
การยื่นคาร้องขอเปิดหมู่พิเศษ

เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
7 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา

3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษาจนถึงสัปดาห์
ที่เปิดภาคการศึกษา
การชาระเงินลงทะเบียนเรียนผ่าน
3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
ก่อนถึงการปรับลงทะเบียนล่าช้า
การชาระเงินลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย
วันแรกของการชาระเงินลงทะเบียนผ่าน
ธนาคารกรุงไทย ไปจนถึงสัปดาห์ก่อนวัน
สุดท้ายของการเรียน 1 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 15)
การเทียบโอนรายวิชาสาหรับนักศึกษาใหม่
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒
จนถึงวันสุดท้ายของการเรียน (สัปดาห์ที่ 16)
การขอเพิ่ม – ถอน รายวิชา
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 3 สัปดาห์
(สัปดาห์ที่ 1-3)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
กาหนดการ
การขอยกเลิกรายวิชาเรียน
การปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า

สอบกลางภาค
ประกาศคะแนนสอบกลางภาค
ประกาศคะแนนเก็บระหว่างภาค
ประเมินผลการสอนและประเมินอาจารย์
ที่ปรึกษาออนไลน์
วันสุดท้ายของการเรียน
สอบปลายภาค
วันสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
วันสุดท้ายของการส่งเกรดแก้ I
วันสุดท้ายของการส่งเกรด

เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
นับจากวันหมดเขตเพิ่ม-ถอนรายวิชา
ไปจนถึงสัปดาห์ก่อนวันสุดท้ายของการเรียน
1 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 15)
นับจากวันสุดท้ายการลงทะเบียนเรียนที่
มหาวิทยาลัยไปจนถึงสัปดาห์ก่อนวันสุดท้าย
การเรียน 1 สัปดาห์
(สัปดาห์ที่ 15)
(สัปดาห์ที่ 8)
(สัปดาห์ที่ 9-10)
(สัปดาห์ที่ 15)
(สัปดาห์ที่ 14-16)
(สัปดาห์ที่ 16)
(สัปดาห์ที่ 17-18)
วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค
(สัปดาห์ที่ 18)
วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค
(สัปดาห์ที่ 18)
หลังสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
(สัปดาห์ที่ 20)

1.2 จัดพิมพ์ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จั งหวัดปทุมธานี เรื่ อง แจ้ งกาหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา
เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ประจาภาคการศึกษานั้น
1.3 การตรวจสอบความถูกต้องของกาหนดการต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ
ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
1.4 เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
1.5 นาเสนอผู้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อลงนามในประกาศ
1.6 แจ้งให้คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
1.7 นาประกาศแจ้งกาหนดการลงทะเบียนเรียน ลงในเว็บไซต์ของสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แจ้งกาหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เต็มเวลา เสาร์–อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แจ้งกาหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เต็มเวลา เสาร์–อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แจ้งกาหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เต็มเวลา เสาร์–อาทิตย์ ภาคฤดูร้อน/2562
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2. การจัดทาประกาศแจ้งกาหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์
เมื่ อ ได้ ก าหนดการลงทะเบี ย นเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ ต็ ม เวลา
เสาร์–อาทิตย์ เรียบร้อยแล้ว ผู้ดาเนินการจะจัดทาประกาศแจ้งกาหนดการจองรายวิชาผ่านระบบ
ออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์ -อาทิตย์ ประจาภาคการศึกษานั้น เพื่อให้นักศึกษา
ได้ดาเนินการจองรายวิชาตามขั้นตอนและวิธีการตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่ได้กาหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามขั้นตอนดังนี้
2.1 จัดพิมพ์ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แจ้งกาหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็ม
เวลา เสาร์-อาทิตย์ ประจาภาคการศึกษานั้น
2.2 การตรวจสอบความถูกต้องของวัน และระยะเวลาของการจองรายวิชา
อย่างละเอียดรอบคอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
2.3 นาเสนอผู้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อลงนาม
2.4 แจ้งให้คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
2.5 ลงในเว็บไซต์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ภาพที่ 4 ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง แจ้งกาหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
เต็มเวลา เสาร์–อาทิตย์
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหา/อุปสรรค
1.1 ระบบการลงทะเบียนเรียนมีความล่าช้าในกรณีที่นักศึกษาจานวนมากเข้ามา
จองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์พร้อมๆ กัน
1.2 ระบบเน็ตเวิร์คของมหาวิทยาลัยล่มใช้งานไม่ได้ ทาให้การจองรายวิชาไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด
1.3 มีประกาศให้มีวันหยุดราชการเพิ่มเติม ทาให้กาหนดการลงทะเบียนเรียนมีการ
ปรับเปลี่ยน
2. แนวทางการแก้ไข
2.1 การกาหนดช่วงระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้อยู่ในระยะเวลา
ที่เหมาะสม
2.2 แจ้ งผู้ ดูแลระบบเน็ตเวิร์คของมหาวิทยาลั ย เพื่อแนวทางวิธี การป้องกันการ
แก้ปัญหาระบบล่ม
2.3 จัดทาบันทึกแจ้งคณะเพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับกาหนดการลงทะเบียน
เรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง
2.4 ควรมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาระบบ เพื่อออกแบบวิธีการร่วมกับ
ผู้ดูแลระบบ Programmer เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการซึ่งอาจไม่เฉพาะจานวน user จะต้องดูแล
ข้อจากัดของระบบ หน่วยความจา นโยบายการลงทะเบียน เป็นต้น
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ระบบอินเทอร์เน็ตควรมีความเสถียร เพราะเกี่ยวข้องกับระบบงานในการจัด
ตารางสอนตารางสอบ โดยใช้โปรแกรม (VRU Register)
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดเตรียมแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
1. การจัดเตรียมแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
เป็ นการจั ดเตรี ยมข้ อมู ลรายวิ ชา เพื่ อน ามาจั ดท าตารางสอน ตารางสอบ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ เป็นการจัดทารายละเอียดข้อมูลกระบวนวิชาเพื่อ
รองรับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาที่
สอดคล้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ประสานงานกับฝ่ายรับสมัครนักศึกษาในหน่วยงาน เพื่อ ขอข้อมูลสาขาวิชา
และรหัสหมู่เรียนของสาขาวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
1.2 จัดพิมพ์บันทึกข้อความขอแผนการเรียนตลอดหลักสูตร รายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษา รายชื่อผู้สอน และวันเวลาสอนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของสาขาวิชาที่เปิดสอนอีกครั้ง
1.4 นาเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานเพื่อลงนาม
1.5 ส่งบันทึกข้อความให้กับคณะที่เปิดสอน

ภาพที่ 5 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของสาขาวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา
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1.6 คณะบันทึกส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่เปิดสอนทุกสาขาวิชา มายัง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ดาเนินการจะตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบตามโครงสร้าง
ของหลักสูตรที่กาหนดไว้ ได้แก่ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต ซึ่งได้ข้อมูลมาจากเล่ม
หลักสูตร (มคอ.2) ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หากข้อมูลไม่ถูกต้องก็จะแจ้งให้สาขาวิชา
นาไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนนารายวิชามาลงในระบบการจัดการข้อมูล (VRU Register)

ภาพที่ 6 ตัวอย่างบันทึกข้อความของคณะที่ส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของคณะ
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1.7 หลังจากได้ข้อมูลรายวิชาถูกต้องครบถามโครงสร้างหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
จะนาข้อมูลรายวิชาที่อยู่ในแผนการเรียนตลอดหลักสูตร มาจัดพิมพ์ลงในระบบการจัดการข้อมูล
(VRU Register) เพื่ อ ให้ ส ามารถดึ ง ข้ อ มู ล รายวิ ช าในแผนการเรี ย นตลอดหลั ก สู ต รในแต่ ล ะภาค
การศึกษาออกมาจัดตารางสอนและตารางสอบได้ ตามขั้นตอนดังนี้
1. ดับเบิล้ คลิกอัพเดทโปรแกรมในหน้า Destop
2. ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม (VRU Register)

1. ดับเบิล้ คลิกอัพเดทโปรแกรม

2. ดับเบิล้ คลิกโปรแกรม VRU Register

3. พิมพ์ User Name (เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก)
4. พิมพ์ Password
5. กด Login เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล

3. พิมพ์ User Name
4. พิมพ์ Password

5. กด Login เข้าสู่ระบบ

22
6. คลิกเลือกเมนู 2. หลักสูตร
7. คลิกเลือกเมนู 2.8 จัดการแผนการเรียน

6. คลิกเลือกเมนู 2. หลักสูตร

7. คลิกเลือกเมนู 2.8 จัดการแผนการเรียน

8. ใส่รหัสหมู่เรียนของสาขาวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น เช่น
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป รหัสหมู่เรียนคือ 622231800 เสร็จแล้วกดค้นหา
9. ใส่รหัสรายวิชา เช่น รหัสวิชา MGM102 องค์การและการจัดการจะ
มีรายวิชาแสดงขึ้นมาทางขวามือสุด ซึ่งจะมีทั้งรายวิชาที่เป็นหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่ เพื่อให้เรา
เลือกรายวิชา แล้วกดค้นหา
8. ใส่รหัสหมูเ่ รียนแล้วกดค้นหา
9. ใส่รหัสวิชาแล้วกดค้นหา
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10. คลิกลูกศรลง จะมีกลุ่มวิชาขึ้นมาให้เราเลือก ตัวอย่างเช่น
e : เอกบังคับ, f : เอกเลือก, g : เลือกเฉพาะแขนง, j : ปฏิบัติ, x : เลือกเสรี, w : พื้นฐานเสริม,
0 : วิชาพื้นฐานวิชาชีพ, 6 : ศึกษาทั่วไป กดเลือกกลุ่มวิชา

10. กดเลือกกลุ่มวิชา

11. เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว กดบันทึกแผนการเรียนนี้ โดย
ผู้ดาเนินการจะกรอกข้อมูลตามขั้นตอนดังกล่าวจนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

11. บันทึกแผนการเรียนนี้
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12. เมื่ อ ลงข้ อ มู ล รายวิ ช าตามแผนการเรี ย นตลอดหลั ก สู ต รครบ
ทุกสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว จะจัดพิมพ์ออกมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบตามโครงสร้างของ
หลั กสู ตรที่กาหนดไว้ ได้แก่ หมวดวิชา รหั สวิชา ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต ซึ่งได้ข้อมูล มาจากเล่ ม
หลักสูตร (มคอ.2) ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หากข้อมูลไม่ถูกต้องก็จะดาเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนดาเนินการออก Section รายวิชาเพื่อจัดตารางสอนตารางสอบ
12. พิมพ์แผนการเรียนทั้งหมด
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
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13. หลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาในแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
ครบทุกสาขาวิชาที่เปิ ดสอนในภาคการศึกษานั้น และแผนการเรียนมีความถูกต้องเรียบร้อยแล้ ว
ผู้ดาเนินการจะแจ้งให้ผู้ดูแลระบบการจัดการข้อมูล (VRU Register) ของสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนดาเนินการออก Section รายวิชาที่อยู่ในแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ผู้ดาเนินการได้
จัดพิมพ์ไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ดูแลระบบจะทาการรวมหมู่เรียนในแต่ละรายวิชาให้เป็นไป
ตามมติคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 11 กันยายน 2557 ซึ่งมีมติกาหนดเกณฑ์การ
รวมหมู่ดังนี้คือ วิชาทฤษฎี เมื่อรวมหมู่เรียนแล้วมีจานวนนักศึกษาไม่เกิน 50 คน และวิชาปฏิบัติ
ไม่เกิน 35 คน ต่อ 1 section รายวิชาปฏิบัติ วิชาสัมมนา วิชาวิจัย ไม่ควรรวมหมู่เรียน การรวม
หมู่เรียนให้คาถึงถึงชั้นปีที่นักศึกษาเรียน สาขาวิชาเอก ไม่ควรแตกต่างกันมาก พร้อมจัดพิมพ์ข้อมูล
ออกมาเพื่อให้ผู้ดาเนินการตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นอีกครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

วิชาทฤษฎี

วิชาปฏิบตั ิ
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างการออก Section รายวิชาที่อยู่ในแผนการเรียนตลอดหลักสูตรในแต่ละภาค
การศึกษา
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหา/อุปสรรค
1.1 รายวิชามีไม่ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร และรหัสวิชา ชื่อรายวิชาไม่
ตรงตามโครงสร้างของหลักสูตร ส่งผลทาให้เกิดเกิดความล่าช้าในการลงรายวิชาในแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตร
1.2 หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน และโยกย้ายรายวิชาในแผนการ
เรียนตลอดหลักสูตร ทาให้แผนการเรียนของนักศึกษาไม่คงที่ ส่งผลกระทบต่อ การจัดตารางเรียน
ตารางสอน
2. แนวทางการแก้ไข
2.1 การปรับแก้ไขแผนการเรียนตลอดหลักสูตรในระบบทุกครั้งที่หลักสูตรมีการ
แก้ไข เพื่อให้ทันต่อเวลาเปิดภาคการศึกษาและสามารถจัดการเรียนการสอนได้
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 หลักสูตรควรมีการวางแผนประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อร่วมกัน
จัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา
3.2 หลักสูตรควรมีการตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา ในเล่มหลักสูตรให้ถูกต้อง
เรียบร้อยก่อนนาส่งให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดเตรียมคาบเรียนและเวลาเรียน
1. การจัดเตรียมคาบเรียนและเวลาเรียน
เป็นการจัดเตรียมจานวนชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ที่มกี ารจัดการเรียนการสอน จานวน 2 วัน คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ จานวน
12 คาบ ต่อวัน โดยใช้เวลาเรียนคาบละ 60 นาที โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30–20.30 น. การจัดจานวน
คาบเรี ย นของแต่ล ะรายวิช า จะจั ดตามคาบเรียนที่อยู่ในวงเล็ บ 2 ตัว แรก ตัว อย่างเช่น รายวิชา
MBC101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) คือ จานวนคาบเรียน 4 คาบ แบ่งเป็น ทฤษฎี 2
คาบ ปฏิบัติ 2 คาบ เริ่มเรียนคาบที่ 1 เวลา 08.30 และสิ้นสุดคาบเรียนที่ 4 เวลา 12.30 น.
กรณีที่เป็นรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ ให้จัดเรียนจานวน 2 คาบ ตัวอย่างเช่น
รายวิชา MGM407 การเตรียมปฏิบัติการโครงการวิชาชีพการจัดการทั่วไป 1(45) เริ่มเรียนคาบที่ 1
เวลา 08.30 และสิ้ น สุ ดคาบเรี ยนที่ 2 เวลา 10.30 น. และรายวิชาฝึกประสบการณ์ ให้ จัดเรียน
จานวน 1 คาบ ตัวอย่างเช่น รายวิชา MGM410 ปฏิบัติการโครงการวิชาชีพการจัดการทั่วไป 6(640)
เริ่มเรียนคาบที่ 1 เวลา 08.30 และสิ้นสุด เวลา 09.30 น.
โดยผู้ดาเนินการจะใส่คาบเรียนแค่คาบแรก และระบบการจัดการข้อมูล (VRU
Register) จะคานวณชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้ตามจานวนชั่วโมงสอนที่อยู่ในวงเล็บ ทั้งนี้การ
จัดคาบเรียนและเวลาเรียนจะต้องไม่เกิน 12 คาบต่อวัน
ตารางที่ 2 คาบเวลาเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
คาบเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เวลา
08.30 – 09.30
09.30 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30
18.30 – 19.30
19.30 – 20.30
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหา/อุปสรรค
1.1 ระบบการจัดการข้อมูล (VRU Register) คานวณคาบเรียนบางรายวิชาไม่
ถูกต้อง ทาให้ชั่วโมงเรียนของนักศึกษาไม่ครบ
2. แนวทางการแก้ไข
2.1 ตรวจสอบข้อมูลจานวนคาบเรียนของแต่ละรายวิชา ถ้าเจอจานวนชั่วโมง
เรียนไม่ครบ จะรีบแจ้งให้ผู้ดูแลระบบการจัดการข้อมูล (VRU Register) ทราบเพื่อแก้ไขระบบ
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ผู้ ดู แ ลระบบการจั ด การข้ อ มู ล (VRU Register) ควรเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ
สามารถตรวจเช็คจานวนคาบเรียนในแต่ละรายวิชาให้ครบและมีความถูกต้อง
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ขั้นตอนที่ 4 การจัดเตรียมข้อมูลห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
1. การจัดเตรียมข้อมูลห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
เป็นการเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการใช้จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับห้องเรียนในแต่ละอาคาร ประกอบด้วย หมายเลขห้องเรียน อาคารเรียน จานวนที่นั่ง
เรียน จานวนที่นั่งสอบ รวมถึงรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละห้องเรียนที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อจะ
ได้นาข้อมูลห้องเรียนมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว ในกรณีที่
ห้องเรียนมีจานวนน้อยไม่เพียงพอกับจานวนผู้เรียน ผู้ดาเนินการจะต้องคานึงถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น
จานวนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดห้องเรียนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะทาได้
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในห้องเรียนจะต้องเหมาะสมกับแต่ละรายวิชา ซึ่งข้อมูลห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการที่
มีอยู่ในระบบการการจัดข้อมูล (VRU Register) มีดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 5206, 5208, 5302, 5304, 5306, 5411, 5412,
5404, 5405, IT402, IT502, IT601, IT603, IT701, IT703, IT803, IT901,
2. ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ได้ แ ก่ ศว.102, ศว.104, ศว.110, ศว.208, ศว.212,
ศว.216, ศว.217, ศว.302, ศว.310, ศว.312, ศว.313, ศว.316, ศว.413, ศว.414, ศว.418, ศว.419
3. อาคารวิ ท ยาศาสตร์ 2 ได้ แ ก่ SCC 2101, SCC 2102, SCC 2103, SCC 2104,
SCC 2105, SCC 2201, SCC 2202, SCC 2203, SCC 2204, SCC 2205, SCC 2206, SCC 2207, SCC 2208,
SCC 2209, SCC 2210, SCC 2211, SCC 2212, SCC 2301, SCC 2302, SCC 2303, SCC 2304, SCC 2305,
SCC 2306, SCC 2307, SCC 2308, SCC 2309, SCC 2310, SCC 2311, SCC 2401, SCC 2402, SCC 2403,
SCC 2404, SCC 2405, SCC 2601, SCC 2602, SCC 2603, SCC 2604, SCC 2605
4. อาคารคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการผ้า,ห้องปฏิบัติการอาหาร 1,
ห้ องปฏิบั ติการอาหาร 2,ห้ องบรรยาย 1,ห้ องบรรยาย 2,ห้ องบรรยาย 3,ห้ องปฏิบัติการเบเกอรี่ ,
ห้องจัดเลี้ยง,ห้องประดิษฐ์
5. คณะครุ ศ าสตร์ ได้ แ ก่ 6203, 6204, 6206, 6208, 6301, 6303, 6304,
6305, 6306, 6307, 6308,
6. ศูนย์ครู ได้แก่ 7104, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406
7. คณะมนุษยศาสตร์ ได้แก่ 8204, 8203, 8302, 8402, 8403, 8404, 8406,
8501, 8502, 8505, 8601, 8602, 8605, Huso8302
8. คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ แ ก่ MS 202, MS 205, MS 208, MS 209, MS 214,
MS 302, MS 303, MS 304, MS 305, MS 306, MS 308, MS 309, MS 311, MS 312, MS 313, MS 314,
MS 316, MS 317, MS 401, MS 402, MS 403, MS 404, MS 405, MS 406, MS 408, MS 409, MS 410,
MS 411, MS 412, MS 413, MS 414, MS 416, MS 417, MS 418
9. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ 9103, 9201, 9202-3, 9204, 9206, 9301,
9302, 9303, 9304, 9305, 9306, 9401, 9402, 9403, 9404-5, 9406, 9407, 9408, 9501, 9502, 9503,
9504, 9505, 9506, 9507, 9508, ป 1101, ป 1201, ป 1301, ป 1302, ป 1401, ป 1402, ป 2101, ป 2201,
ป2202, ป3201, ป3301, ป3302, ป4000

35
10. คณะเทคโนโลยี การเกษตร ได้แก่ ก102, ก104, ก202, ก203, ก301, ก302,
ก303, ก304, ก401, ก402, ก403, ก404, ห้องแปรรูปเนื้อสัตว์, ห้องปฏิบัติการอาหารหมัก
11. ศูนย์ภาษา ได้แก่ LC403, LC404, LC601, LC603, LC701, LC702, LC703, LC 1001
12. อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ สสร.401, สสร.402, สสร.501, สสร.502, สสร.
601, สสร.603, สสร.604, สสร.605, สสร.701, สสร.702, สสร.703, สสร.704, สสร.705, สสร.706, สสร.801,
สสร.802, สสร.803, สสร.804, สสร.901, สสร.902, สสร.903, สสร.904, สสร.1001, สสร.1002
13. อาคาร 100 ปี (ตึก 15 ชั้น) ได้แก่ 15-401, 15-402, 15-403, 15-404, 15-405,
15-407, 15-408, 15-601, 15-602, 15-603, 15-604, 15-605, 15-606, 15-607, 15-701, 15-702, 15-703,
15-704, 15-705, 15-706, 15-707, 15-708, 15-801, 15-802, 15-803, 15-804, 15-805, 15-806, 15-807,
15-901, 15-903, 15-904, 15-905, 15-906, 15-1005, 15-1006, 15-1101, 15-1102, 15-1103, 15-1104,
15-1105, 15-1106, 15-1201, 15-1202, 15-1203, 15-1204, 15-1205, 15-1206, 15-1301, 15-1302, 15-1303,
15-1304, 15-1305, 15-1306, 15-1401, 15-1402, 15-1403, 15-1404, 15-1405, 15-1406, 15-1407, 15-1408,
15-1501, 15-1502, 15-1503, 15-1504, 15-1505, 15-1506, 15-1507

การเข้าตรวจสอบข้อมูลจานวนที่นั่งเรียน นั่งสอบของห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการใน
ระบบการจัดการข้อมูล (VRU Register) ตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ดับเบิล้ คลิกอัพเดทโปรแกรมในหน้า Des top
1.2 ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม (VRU Register)

1.1 ดับเบิ้ลคลิกอัพเดทโปรแกรม

1.2 ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม VRU
Register
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1.3 พิมพ์ User Name (เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก)
1.4 พิมพ์ Password
1.5 กด Login เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล

1.3 พิมพ์ User
Name
1.4 พิมพ์ Password

1.5 กด Login เข้าสูร่ ะบบ

1.6 คลิกเลือกเมนู 2. หลักสูตร
1.7 คลิกเลือกเมนู 2.14 ห้องเรียน

1.6 คลิกเลือกเมนู 2. หลักสูตร

1.7 คลิกเลือกเมนู 2.14 ห้องเรียน

37
1.8 ใส่ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการที่ต้องการตรวจสอบ แล้วกดค้นหา
1.9 ดั บ เบิ้ ล คลิ ก ตรงห้ อ งเรีย น/ห้ อ งปฏิ บัติ ก าร จะมี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของ
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการที่ต้องการตรวจสอบขึ้นมา เช่น หมายเลขห้องเรียน 15-1101
15-1101 = ตึก 15 ชั้น อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
15-1101 = ชั้นที่ 11
15-1101 = ห้องเรียน 01
1.8 ใส่ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ กดค้นหา

1.9 ดับเบิ้ลคลิกห้องเรียน/ห้องปฏิบัตกิ าร
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หมายเลขห้อง

อาคารเรียน
จานวนนั่งเรียน
จานวนนั่งสอบ
รายละเอียดห้อง
สื่อ อุปกรณ์ ต่างๆ
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหา/อุปสรรค
1.1 จ านวนห้ อ งเรี ย น/ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ มี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การจั ด
การเรียนการสอน
1.2 อุปกรณ์ในห้องเรียนที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนมีไม่ครบ และ
ชารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้
1.3 คณะและฝ่ายอาคารสถานที่ มีการปรับปรุงห้องเรียน แต่ไม่ได้ข้อมูลมาให้
แก้ไข ส่งผลให้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบไม่เป็นปัจจุบัน ทาให้เกิดปัญหาและเสียเวลาในการจัดหาห้องเรียนใหม่
2. แนวทางการแก้ไข
2.1 จัดทาแบบฟอร์มเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลของห้องเรียน เช่น จานวนที่
นั่งเรียน นั่งสอบ ไมค์ จอภาพ LCD อุปกรณ์อานวยความสะดวกในห้องเรียนแต่ละห้อง ให้กับคณะ
และฝ่ายอาคารสถานที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาห้องเรียนที่สามารถนามาใช้จัดการเรียน
การสอนและใช้ทากิจกรรมต่างๆ ได้
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 คณะและฝ่ายอาคารสถานที่ควรมีการตรวจสอบห้องเรียน และอุปกรณ์
ต่างๆในห้องเรียน ก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกครั้ง
3.2 มหาวิทยาลัยควรจัดหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้มีเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน

40

ขั้นตอนที่ 5 การจัดเตรียมข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
1. การจัดเตรียมข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
เป็ นการตรวจสอบข้ อ มู ล ของอาจารย์ ผู้ ส อนที่ มี อ ยู่ ใ นระบบการจั ด การข้ อ มู ล
(VRU Register) เพื่ อ น าข้ อ มู ล อาจารย์ ผู้ ส อนไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน โดยจะด าเนิ นการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา และตรวจสอบสถานะของอาจารย์ผู้สอนว่าเป็น
อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ สถานะที่ระบุไว้ในระบบการจัดการข้อมูล (VRU Register) อาจารย์
ประจาคือ 1 และอาจารย์พิเศษคือ 2
การเข้าตรวจสอบข้อมูล รายชื่ออาจารย์ผู้ ส อนในระบบการจัด การข้อ มูล (VRU
Register) ตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ดับเบิล้ คลิกอัพเดทโปรแกรมในหน้า Des top
1.2 ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม (VRU Register)

1.1 ดับเบิ้ลคลิกอัพเดทโปรแกรม

1.2 ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม VRU
Register

1.3 พิมพ์ User Name (เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก)
1.4 พิมพ์ Password
1.5 กด Login เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล

1.3 พิมพ์ User
Name
1.4 พิมพ์ Password

1.5 กด Login เข้าสูร่ ะบบ
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1.6 คลิกเลือกเมนู 2. หลักสูตร
1.7 คลิกเลือกเมนู 2.10 บันทึกข้อมูลอาจารย์ใน Section
1.6 คลิกเลือกเมนู 2. หลักสูตร

1.7 คลิกเลือกเมนู 2.5 อาจารย์ผู้สอน

1.8 ใส่ชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ต้องการตรวจสอบ แล้วกดค้นหา
1.8 ใส่ชื่ออาจารย์ผู้สอน แล้วกดค้นหา
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1.9 ดับเบิล้ คลิกตรงชือ่ ทีต่ อ้ งการตรวจสอบ จะมีข้อมูลอาจารย์ขึ้นมา

1.9 ดับเบิ้ลคลิกชื่ออาจารย์ผู้สอน

สถานะภาพ
1 คือ อาจารย์ประจา
2 คือ อาจารย์พิเศษ

ชื่อ – สกุล
สังกัดคณะ
สังกัดสาขาวิชา
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหา/อุปสรรค
1.1 ข้ อ มู ล ของอาจารย์ ผู้ ส อนในระบบการจั ด การข้ อ มู ล (VRU Register)
ไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ-นามสกุล เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล แต่ไม่ได้แจ้งข้อมูล
มายังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทาให้การค้นหาข้อมูลของอาจารย์ผู้สอนไม่พบ
2. แนวทางการแก้ไข
2.1 ตรวจสอบข้อมูลของอาจารย์ผู้สอนที่คณะส่งมาให้ก่อนนามาจัดอาจารย์
ผู้สอน ถ้าไม่ถูกต้องจะแจ้งให้คณะช่วยตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน คณะควรรีบแจ้งให้สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ เพื่อแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้สอนในระบบการจัดการข้อมูล (VRU
Register) ให้ถูกต้องก่อนนาชื่ออาจารย์ผู้สอนมาจัดการเรียนการสอน
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดพิมพ์บันทึกข้อความแจ้งคณะเพื่อขอรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
1. การจัดพิมพ์บันทึกข้อความแจ้งรายวิชากลาง
เมื่อผู้ดาเนินการตรวจสอบรายวิชาถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะดาเนินการจัดพิมพ์บันทึก
ข้อความแจ้งรายวิชากลางของมหาวิทยาลัยให้กับงานวิชาศึกษาทั่วไป ศูนย์ภาษา และคณะ จัดตาราง
เรียนสาหรับรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย เมื่อได้ตารางเรียนทั้งสามส่วนเรียบร้อยแล้ว จึงจะมอบให้
หลั กสู ตรจั ดตารางเรี ย นในวิช าเฉพาะต่อไป ทั้งนี้ การจัดหมู่เรียนจะตามรายวิช าคณะกรรมการ
วิชาการมีมติเห็นชอบ และกาหนดให้รายวิชาใดๆ ที่มีนักศึกษาสองสาขาวิชาขึ้นไป ลงทะเบียนเรียนให้
ถือเป็นวิชากลางของมหาวิทยาลัย/คณะ ตามมติการประชุมคณะกรรมกรรวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
ในวันที่ 9 มีนาคม 2560

ภาพที่ 10 ตัวอย่างบันทึกข้อความให้จัดตารางเรียนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างรายวิชากลางที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งตารางเรียนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างรายวิชากลางที่จัดวันและเวลาเรียนเรียบร้อยแล้ว
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2. การจัดพิมพ์บันทึกข้อความแจ้งคณะเพื่อขอรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
หลังจากได้ตารางเรียนของรายวิชากลางเรียบร้อยแล้ว ผู้ดาเนินการจะจัดพิมพ์
บันทึกข้อความ พร้อมทั้งแนบรายวิชาที่ เป็นวิชากลางและรายวิชาที่ เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
ให้กับคณะ เพื่อให้แต่ละสาขาวิชา นาวันเวลาที่ว่างไปจัดตารางสอนในรายวิชาของสาขาวิชาที่สังกัดอยู่
ได้ เพื่อให้วันเวลาสอนไม่ทับซ้อนกัน โดยได้กาหนดวันให้คณะส่งรายชื่อผู้ส อนมายังสานักส่ง เสริม
วิชาการและงานทะเบียน ภายใน 3 สัปดาห์ เพื่อผู้ดาเนินการจะได้นาข้อมูลที่ได้จากคณะมาจัดลงในระบบ
การจัดการข้อมูล (VRU Register) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 14 ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์พิจารณารายชื่อผู้สอน ตารางสอน/ตารางสอบ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
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ภาพที่ 15 ตัวอย่างรายละเอียดแนบท้ายบันทึกขอพิจารณารายชื่ออาจารย์ผู้สอน ตารางสอน/ตารางสอบ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์
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3. คณะส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอน วันเวลาสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา
เสาร์-อาทิตย์
เมื่อคณะได้ ส่ งรายชื่ อผู้ ส อน วันเวลาสอนมาให้ ส านั กส่ งเสริมวิช าการและงาน
ทะเบียนแล้วครบแล้ว ผู้ดาเนินการจะตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนและภาระงานสอนของอาจารย์
แต่ละท่านให้ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องจะส่งคืนให้คณะแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน แล้วส่งกลับคืนมายังสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสร็จแล้วผู้ดาเนินการจะนารายชื่ออาจารย์ผู้สอนและวันเวลาสอน
ของแต่ละคณะในภาคการศึกษานั้น มาลงในระบบการจัดการข้อมูล (VRU Register)
ภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่าน มีดังนี้
แบบ 1 สอนภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ สอนได้ไม่เกิน 12 คาบ
แบบ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ สอนได้ไม่เกิน 8 คาบ
แบบ 3 สอนปริญญาโท 1-2 คาบ สอนปริญญาตรี ภาคพิเศษได้ไม่เกิน 12 คาบ
แบบ 4 สอนปริญญาโท 3-4 คาบ สอนปริญญาตรีภาคพิเศษ ได้ไม่เกิน 6-8 คาบ
ส่วนอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง สอนได้ 6 - 8 คาบ ต่อภาคการศึกษา และต้อง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการก่อน
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดจานวนชั่วโมง
สอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านจะต้องมีวันเวลาสอนในแต่ละวันจะต้องไม่เกิน 9 คาบต่อวัน
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ภาพที่ 16 ตัวอย่างบันทึกข้อความของคณะ ที่ส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
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ภาพที่ 17 ตัวอย่างตารางสรุปภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านของคณะ ที่ทาการสอน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
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ภาพที่ 18 ตัวอย่างรายชื่ออาจารย์ผู้สอน วันเวลาสอน และห้องสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ของคณะ
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหา/อุปสรรค
1.1 ในแต่ละภาคการศึกษา คณะส่ง ข้อมูลรายชื่ออาจารย์ผู้สอน และวันเวลา
สอนไม่ทันตามระยะเวลาที่กาหนด ทาให้การจัดอาจารย์ผู้สอนลงในระบบเกิดความล่าช้า เนื่องจาก
คณะมีจานวนอาจารย์ผู้สอนมีไม่เพียงพอสาหรับรายวิชาตามแผนการสอน
1.4 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน เช่น ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งอาจารย์ผู้สอนไม่ถูกต้อง
2. แนวทางการแก้ไข
2.1 แก้ไขแผนการเรียนตลอดหลักสูตรในระบบทุกครั้งที่หลักสูตรมีการแก้ไข
เพื่อให้ทันต่อเวลาเปิดภาคการศึกษาและสามารถจัดการเรียนการสอนได้
2.2 คณะควรวิเคราะห์ความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น จานวนอาจารย์ผู้สอนใน
แต่ละหลักสูตร
2.3 คณะควรมีการวางแผนเกี่ยวกับความพร้อมเรื่องอาจารย์ผู้สอนในแต่ล ะ
ภาคการศึกษา
2.4 การจัดตารางเรียนตารางสอนโดยการจัดในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสม
การจัดรายวิชาในแผนการเรียน ควรตรวจสอบว่าเป็นไปตามลาดับก่อนหลังแล้ว และกระจายรายวิชา
ในแต่ละภาคเรียน เพื่อให้ทราบความต้องการการใช้ห้ องที่แท้จริง ก่อนจะเพิ่มจานวนห้ องเรี ยน/
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้สามารถใช้ได้
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 หลักสูตรควรมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
ให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนน้อยที่สุด
3.2 มหาวิทยาลัยควรมีการเพิ่มจานวนห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพื่อให้มีจานวนเพียงพอสาหรับการจัดตารางเรียนตารางสอบ
3.3 ประสานงานกับคณะเพื่อตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งอาจารย์ผู้สอนที่
ถูกต้อง และนามาแก้ไขในคาสั่ง
3.4 ผู้จัดทาคาสั่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ควรมีการตรวจสอบ ชื่อนามสกุล ตาแหน่งอาจารย์ผู้สอน ให้ถูกต้อง
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ขั้นตอนที่ 7 การจัดตารางสอน
การจั ดตารางสอน เป็น การบริห ารจัดการข้อมู ล เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
สาหรับอาจารย์ให้กับนักศึกษาของปีการศึกษานั้นๆ ว่าสอนวัน ไหน เวลาไหน และห้องเรียนไหน
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านจะต้องเข้าสอนตามตารางสอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งผู้ดาเนินการจะนา
ข้อมูล รายชื่ออาจารย์ ผู้ ส อนที่คณะส่ งมาให้ ลงในระบบการจัดการข้อมูล (VRU Register) ให้ ครบ
ทุกคณะ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าไปตรวจสอบภาระงานสอน ห้องสอน และวันเวลาสอนได้
การบันทึกข้อมูลอาจารย์ผู้สอนในระบบการจัดการข้อมูล (VRU Register) ตามขั้นตอนดังนี้
1. การบันทึกข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
1.1 ดับเบิล้ คลิกอัพเดทโปรแกรมในหน้า Des top
1.2 ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม (VRU Register)

1.1 ดับเบิ้ลคลิกอัพเดทโปรแกรม

1.2 ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม VRU
Register

1.3 พิมพ์ User Name (เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก)
1.4 พิมพ์ Password
1.5 กด Login เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล

1.3 พิมพ์ User
Name
1.4 พิมพ์ Password

1.5 กด Login เข้าสูร่ ะบบ
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1.6 คลิกเลือกเมนู 2. หลักสูตร
1.7 คลิกเลือกเมนู 2.10 บันทึกข้อมูลอาจารย์ใน Section
1.6 คลิกเลือกเมนู 2. หลักสูตร

1.7 คลิกเลือกเมนู 2.10 บันทึกข้อมูล
อาจารย์ใน Section

1.8 ใส่ข้อมูลภาคการศึกษา
1.9 ใส่ข้อมูลรหัสวิชา
1.10 เลือกประเภทนักศึกษา โดยคลิกลูกศรลงเพื่อเลือกประเภทนักศึกษา แล้ว
กดค้นหา จะขึ้นรายวิชาที่เราจะใส่ชื่ออาจารย์ผู้สอน

1.8 ใส่ข้อมูลภาคการศึกษา

1.9 ใส่ข้อมูลรหัสวิชา

1.10 เลือกประเภทนักศึกษา
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1.11 พิมพ์ชื่ออาจารย์ผู้สอนแล้วกดค้นหา
1.12 คลิกเลือกลูกศรทางด้านซ้ายมือหน้าคาว่าหมู่เรียนเพื่อใส่ชื่ออาจารย์ผู้สอน
1.13 คลิกบันทึกข้อมูลอาจารย์

1.12 คลิกเพื่อใส่ชื่อผู้สอน

1.13 คลิกบันทึกข้อมูลอาจารย์
1.11 พิมพ์ชื่อผู้สอนแล้วค้นหา

1.14 คลิ กเลื อกการค้นหาจากชื่อย่อ อาจารย์ผู้ ส อน ตรงช่องว่างให้ พิม พ์ ชื่ อ
อาจารย์ผู้สอนแล้วกดค้นหา ก็จะมีรายชื่ออาจารย์ผู้สอนให้เราเลือก เสร็จแล้วก็กดคลิกลูกศร
1.15 เมื่อได้ชื่ออาจารย์ผู้สอนแล้วก็ทาการกดบันทึกข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

1.14 เลือกการค้นหาชื่อผู้สอน
1.15 บันทึกข้อมูลอาจารย์
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2. การบันทึกข้อมูล วันเรียน คาบเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
เมื่อผู้ ดาเนิ น การบันทึกข้อมูล รายชื่ออาจารย์ผู้ ส อนในระบบการจัด การข้ อ มู ล
(VRU Register) เรียบร้อยแล้ว ผู้ดาเนินการจะต้องบันทึกข้อมูล วันเรียน คาบเรียน ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการในระบบการจัดการข้อมูล (VRU Register) โดยมีขั้นตอนการเข้าระบบการจัดการข้อมูล
(VRU Register) ดังนี้
2.1 คลิกเลือกเมนู 2. หลักสูตร
2.2 คลิกเลือกเมนู 2.11 จัดตารางเรียน – ตารางสอน
2.1 คลิกเลือกเมนู 2. หลักสูตร

2.2 คลิกเลือกเมนู 2.11 จัดตารางเรียน – ตารางสอน
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2.3 ใส่ข้อมูลรหัสวิชา/หมู่เรียน/ชื่อผู้สอน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเลือกคลิก
ตรงช่องข้อมูลตามข้อมูลที่เราใส่ลงไป
2.4 ใส่ภาคการศึกษาในช่องประจาเทอม
2.5 กดลูกศรลงเพื่อเลือกประเภทนักศึกษา
2.6 เสร็จแล้วกดค้นหา จะมีรายวิชาที่เราใส่โชว์ขึ้นมา

2.3 ใส่ข้อมูลรหัสวิชา
2.5 เลือกประเภทนักศึกษา
2.6 กดค้นหา
2.4 ใส่ข้อมูลภาคการศึกษา

2.7 คลิกตรงลูกศรด้านซ้ายมือหน้าหมู่เรียน จะมีรายวิชาโชว์ขึ้นมาด้านขวามือ
เพื่อจัดวันเวลาสอน
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2.8 คลิกลูกศรลงเพื่อเลือกวันเรียน

2.8 คลิกเลือกวันเรียน

2.9 คลิกลูกศรลงเพื่อเลือกคาบเรียน

2.9 คลิกเลือกคาบเรียน

65
2.10 คลิกลูกศรลงเพื่อเลือกห้องเรียน

2.10 คลิกเลือกห้องเรียน

2.11 เมื่อเลือกวันเรียน คาบเรียน และห้องสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกลง
รายการตรงรูปมือ

2.11 คลิกลงรายการ
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ในกรณีที่มีวันเรียน และเวลาเรียน ของอาจารย์ มีการทับซ้อนกัน ระบบจะไม่อนุญาตให้ลง
รายการได้ ระบบจะแจ้งขึ้นมาว่า ผิดพลาด *อาจารย์ท่านนี้ไม่ว่างในช่วงเวลาที่ท่านเลือก ดังนั้น
จะต้ อ งเลื อ กวั น เรี ย น เวลาเรี ย น ห้ อ งเรี ย น/ห้ อ งปฏิบั ติ ก าร ใหม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จาก
ตารางเวลาเรียนได้จากเมนูข้างล่าง ดังนี้

ตรวจสอบวันเวลาว่างของอาจารย์
ผู้สอน
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และในกรณีที่ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ มีการทับซ้อนกัน ระบบจะไม่อนุญาตให้ลงรายการได้
ระบบจะแจ้งขึ้นมาว่า ผิดพลาด *ห้องเรียนนี้มีวันเรียนในเวลาดังกล่าวแล้ว ดังนั้นจะต้องเลือก
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ใหม่ โดยคลิกค้นหาตารางห้องเรียน ดังนี้

คลิกค้นหาตารางห้องเรียน
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3.12 คลิกบันทึกตารางเรียน จะมีข้อมูลโชว์อยู่ด้านล่างตามที่ได้กาหนดไว้

ข้อมูลที่ได้หลังจากบันทึกตารางเรียบร้อยแล้ว

2.12 คลิกบันทึกตารางเรียน

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหา/อุปสรรค
1.1 คณะไม่สรุปจานวนชั่วโมงสอนและไม่ใส่นามสกุลของอาจารย์ผู้สอน ทาให้
การใส่ข้อมูลในระบบมีความล่าช้า เนื่องจากต้องตรวจสอบข้อมูลก่อน
1.2 ระบบการจั ด การข้ อ มู ล (VRU Register) ไม่ ต รวจเช็ ค วั น เวลาสอนของ
อาจารย์ที่มีชื่อสอนร่วมกัน ทาให้มีความซ้าซ้อนกัน
1.3 ระบบการจัดการข้อมูล (VRU Register) ไม่ตรวจเช็คห้องเรียนที่มีการย้าย
ห้องเรียน ทาให้ข้อมูลห้องเรียนทับซ้อนกัน
2. แนวทางการแก้ไข
2.1 ติดต่อและโทรประสานกับคณะเพื่อตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
2.1 ตรวจสอบข้อมูลห้องเรียนในระบบทุกครั้งก่อนที่จะลงข้อมูลห้องเรียนใหม่
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 คณะควรสรุปจานวนชั่วโมงของอาจารย์ผู้สอนให้เรียบร้อยก่อนส่งข้อมูล
มาให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3.2 ผู้ดูแลระบบการจัดการข้อมูล (VRU Register) ควรเขียนโปรแกรมเพื่อ
สามารถตรวจเช็คความซ้าซ้อนกันของอาจารย์ผู้สอนที่มีชื่อสอนร่วมกัน
3.3 ผู้ดูแลระบบการจัดการข้อมูล (VRU Register) ควรเขียนโปรแกรมให้
ตรวจเช็คห้องเรียนไม่ให้ทับซ้อนกัน
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดตารางสอบ
การจัดตารางสอบ เป็นการกาหนดวันที่สอบ เวลาสอบ และห้องสอบให้เหมาะสมกับ
จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น การก าหนดวั น สอบของนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี เต็ มเวลา
เสาร์-อาทิตย์ คือ สัปดาห์ที่ 17-18 รวมจานวน 4 วัน วันที่สอบดูได้จากปฏิทินการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีเกณฑ์การกาหนดจานวนชั่วโมง
สอบ ดังนี้
1. รายวิชาทุกรายวิชาที่มีจานวนชั่วโมงเรียน 3 คาบ ให้จัดสอบ จานวน 1.30 ชั่วโมง
ตัวอย่างเช่น รายวิชา MGM302 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6)
2. รายวิชาทุกรายวิชาที่มีจานวนชั่วโมงเรียน 4 คาบ ให้จัดสอบ จานวน 2 ชั่วโมง
ตัวอย่างเช่น รายวิชา MBC101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
ยกเว้น รายวิชาดังต่อไปนี้
3. รายวิชาของหมวดศึกษาทั่วไป ให้จัดสอบ จานวน 2 ชั่วโมง ดังนี้
- VGE105 ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์
- VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
- VGE108 ความเป็ น สากลเพื่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ในประชาคมอาเซี ย นและ
ประชาคมโลก
- VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
4. รายวิช าของสาขาวิช าบัญชี ที่ขึ้นต้นด้ว ยรหั ส วิช า MAC ให้ จัดสอบ จานวน 2
ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น รายวิชา MAC122 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
5. รายวิชาของสาขาวิชานิติศาสตร์ทุกรายวิชา ให้จัดสอบดังนี้
- รายวิชาที่มีจานวนชั่วโมงเรียนต่ากว่า 3 คาบ ให้จัดสอบ จานวน 2.30 ชั่วโมง
- รายวิชาที่มีจานวนชั่วโมงเรียน 3 คาบ ขึ้นไป ให้จัดสอบ จานวน 3 ชั่วโมง
6. รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ การคิ ด ค านวณทุ ก รายวิ ช า ให้ จั ด สอบ จ านวน 2 ชั่ ว โมง
ตัวอย่างเช่น สถิติวิศวกรรม สถิติอุตสาหกรรม คณิตศาสตร์วิศวกรรม ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา ยกเว้นปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติเคมี ปฏิบัติเคมีอนินทรีย์ ปฏิบัติฟิสิกส์
หมายเหตุ : ในกรณีที่รหัสวิชา ชื่อวิชา และจานวนหน่วยกิต เหมือนกัน ให้จัดวันเวลาสอบให้ตรงกัน
ทุกรายวิชา
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1. การบันทึกข้อมูล วันสอบ เวลาสอบ และห้องสอบ
เมื่ อ จั ด ตารางสอนในระบบการจั ด การข้ อ มู ล (VRU Register) เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ผู้ดาเนินการจะต้องทาการบันทึกข้อมูล วันสอบ เวลาสอบ และห้องสอบในระบบการจัดการข้อมูล
(VRU Register) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ดับเบิล้ คลิกอัพเดทโปรแกรมในหน้า Des top
1.2 ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม (VRU Register)

1.1 ดับเบิ้ลคลิกอัพเดทโปรแกรม

1.2 ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม VRU
Register

1.3 พิมพ์ User Name (เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก)
1.4 พิมพ์ Password
1.5 กด Login เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล

1.3 พิมพ์ User
Name
1.4 พิมพ์ Password

1.5 กด Login เข้าสูร่ ะบบ
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1.6 คลิกเลือกเมนู 2. หลักสูตร
1.7 คลิกเลือกเมนู 2.13 การจัดตารางสอบ
1.8 คลิกเลือก 2.13.2 ภาคพิเศษ จะมีหน้าจอโชว์ขึ้นมา
1.6 คลิกเลือกเมนู 2. หลักสูตร

1.7 คลิกเลือก 2.13 จัดตาราง
สอบ

1.8 คลิกเลือก 2.13.2 ภาคพิเศษ

1.9 ใส่ข้อมูลภาคการศึกษา
1.10 ใส่ข้อมูลรหัสวิชา
1.11 เลือกประเภทนักศึกษา
1.12 คลิกแสดงข้อมูล จะมีข้อมูลโชว์ขึ้นมา แล้วดับเบิ้ลคลิกตรงรูปสี่เหลี่ยมด้าน
ซ้ายมือจะมีหน้าจอจัดวันเวลาสอบภาคพิเศษโชว์ขึ้นมาให้เราเลือก วันสอบ เวลาเริ่มต้นสอบ และเวลา
สิ้นสุดการสอบ เสร็จแล้วกดบันทึกวันเวลาสอบ
1.13 ดับเบิล้ คลิกตรงลูกศรเพือ่ จัดตารางสอบ
1.9 ใส่ข้อมูลภาคการศึกษา

1.11 เลือกประเภทนักศึกษา
1.12 คลิกแสดงข้อมูล

1.10 ใส่ข้อมูลรหัสวิชา

1.13 ดับเบิล้ คลิกเพื่อจัดตารางสอบ
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1.14 คลิกเลือกวันสอบ ซึ่งวันสอบผู้ดาเนินการได้แจ้งให้ผู้ดูแลระบบลงข้อมูลไว้
ในระบบการจัดการข้อมูล (VRU Register) ตามปฏิทินกาหนดการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถ
ค้นหาวันสอบและนามาจัดได้เลย

1.14 คลิกเลือกวันสอบ

1.15 คลิกเลือกเวลาเริ่มต้นสอบ
1.15 คลิกเลือกเวลาเริม่ ต้นสอบ
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1.16 คลิกเลือกเวลาสิ้นสุดสอบ
1.16 คลิกเลือกเวลาสิ้นสุด
สอบ

1.17 คลิกบันทึกวันเวลาสอบ
1.17 คลิกบันทึกวันเวลาสอบ
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ในกรณีที่มีวันสอบ และเวลาสอบ มีการทับซ้อนกันของหมู่เรียน ระบบจะไม่อนุญาตให้
บันทึกวันเวลาสอบได้ ระบบจะแจ้งขึ้นมาว่า ตรวจสอบ*หมู่เรียน 62223300 มีสอบวันนี้เรียบร้อย
แล้ว ดังนั้นจะต้องเลือกวันสอบและเวลาสอบใหม่ หลังจากได้วันสอบและเวลาสอบใหม่เรียบร้อยแล้ว
คลิกบันทึกวันเวลาสอบ ตามข้อ 1.17

คลิกเลือกวันเวลาสอบใหม่
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หลังจากได้บันทึกวันสอบและเวลาสอบเรียบร้อยแล้ว จะต้องเลือกห้องสอบ ดังนี้
1.18 คลิกเลือกห้องสอบ
1.19 คลิกบันทึกห้องสอบ

1.18 คลิกเลือกห้องสอบ

1.19 คลิกบันทึกห้องสอบ

ในกรณีที่มีห้องสอบ มีการทับซ้อนกัน ระบบจะไม่อนุญาตให้บันทึกวันเวลาสอบได้ ระบบ
จะแจ้งขึ้นมาว่า ตรวจสอบ*ห้อง 15-1101 มีสอบวันที่นี้แล้ว ดังนั้นจะต้องเลือกวันสอบและเวลา
สอบใหม่ หลังจากได้ห้องสอบใหม่แล้ว คลิกบันทึกห้องสอบ ตามข้อ 1.19
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คลิกแสดงห้องสอบ
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หมายเหตุ : การจัดตารางสอบในแต่ละภาคการศึกษา ควรจัดช่วงวันเวลาสอบ
และจานวนวันสอบในแต่ละวัน ให้มีความเหมาะสม โดยคานึงถึงอาจารย์ผู้คุมสอบ และสถานที่
จัดสอบ โดยสามารถตรวจสอบช่วงของวันเวลาสอบได้ ดังนี้

สรุปช่วงเวลาสอบ

ใส่ภาคการศึกษา

เลือกประเภทนักศึกษา

เลือกคณะที่จะตรวจสอบ
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหา/อุปสรรค
1.1 ระบบไม่ตรวจเช็ควันเวลาสอบที่มีการเรียนร่วมกันหลากหลายสาขาวิชา
ทาให้ตารางสอบของนักศึกษาชนกัน
2. แนวทางการแก้ไข
2.1 ตรวจสอบรายวิชาจากแผนการเรียนของนักศึกษาเพื่อเช็ควันเวลาสอบที่
ตรงกัน
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ผู้ดูแลระบบการจัดการข้อมูล (VRU Register) ควรเขียนโปรแกรมเพื่อ
ตรวจเช็คข้อมูลจากแผนการเรียนของนักศึกษาก่อนลงวันเวลาสอบ
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ขั้ น ตอนที่ 9 การจั ด ท าคาสั่ ง แต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อน และตารางสอบของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
หลั ง ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของตารางสอนตารางสอบ ถู ก ต้ อ งเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ผู้ดาเนินการจะต้องจัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่สอน และตารางสอบ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ตามประกาศแจ้งกาหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ส่งให้คณะพร้อมตารางสอนตารางสอบ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ทราบ
กาหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาและปฏิบัติหน้าที่สอนตามวันเวลาที่กาหนดโดยเคร่งครัด
และสามารถนาคาสั่งไปประกอบการเบิกค่าตอบแทนสอนได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ภาพที่ 19 ตัวอย่างคาสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่สอน และตารางสอบ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
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ภาพที่ 20 ตัวอย่างตารางสอนของอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา
เสาร์-อาทิตย์
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ขั้นตอนที่ 10 จัดพิมพ์ตารางการใช้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัตกิ าร
เมื่อผู้ดาเนินการจัดตารางสอน ตารางสอบในระบบการจัดการข้อมูล (VRU Register)
เรียบร้อยแล้ว ผู้ดาเนินการจะจัดพิมพ์ตารางการใช้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ให้ฝ่ายงานอาคารและ
งานสถานที่ เพื่ อ น าตารางการใช้ ห้ อ งเรี ย น/ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ไป ติ ด บอร์ ด ไว้ ห น้ า ห้ อ งเรี ย น/
ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถดูตารางการใช้ห้องเรียนได้ ตามขั้นตอน ดังนี้
1. การจัดพิมพ์ตารางการใช้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการในระบบการจัดการข้อมูล
(VRU Register)
1.1 ดับเบิล้ คลิกอัพเดทโปรแกรมในหน้า Des top
1.2 ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม (VRU Register)

1.1 ดับเบิ้ลคลิกอัพเดทโปรแกรม

1.2 ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม VRU
Register

1.3 พิมพ์ User Name (เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก)
1.4 พิมพ์ Password
1.5 กด Login เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล

1.3 พิมพ์ User
Name
1.4 พิมพ์ Password

1.5 กด Login เข้าสูร่ ะบบ
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1.6 เลือกเมนู 2.15 พิมพ์ตารางการใช้ห้อง
1.7 เลือกเมนู 2.15.2 พิมพ์ตารางการใช้ห้องภาคพิเศษ

1.6 เลือกเมนู 2.15

1.7 เลือกเมนู 2.15.2

1.8 ใส่ภาคการศึกษา
1.9 ใส่หมายเลขห้อง
1.10 กดเลือกค้นหา
1.11 กดเครื่องพิมพ์
1.8 ใส่ภาคการศึกษา

1.10 กดค้นหา

1.9 ใส่หมายเลขห้อง
1.11 กดเครื่องพิมพ์
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ภาพที่ 21 ตัวอย่างตารางการใช้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติ

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด

นางสาวกลอยทิพย์ ทิศเป็ง
1 กันยายน 2522

ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ 9/708 หมู่ 14 ตาบล คลองหนึ่ง
อาเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

ประวัติการศึกษา
2540
2542
2548
ประสบการณ์ทางาน
2543-2544
2544-2547
2548-2558
2558-ปัจจุบัน

ระดับ ปวช. สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ระดับ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พนักงานธุรการ บริษัท ยุพาพรรณ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักวิชาการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

