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คำนำ 
 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางทหาร มุ่งเน้น
ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะและขีดความสามารถที่กองทัพต้องการและเป็นที่ยอมรับในสังคม และ
เป็นต้นกำเนิดของผู้นำที่มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความรักชาติ  
  สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการองค์ความรู้จากสหวิทยาการด้านพลเรือน มาผนวกเข้ากับองค์ความรู้ด้านการทหาร โดยใช้หลักการใน
การเป็นเอกภาพแห่งความมั่นคงเป็นกรอบแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นอกจากจะมีหน้าที่รับผิดชอบการเรียนการ
สอนภาควิชาการให้กับนักเรียนนายร้อยทุกชั้นปี และรับผิดชอบการสอบภาควิชาการแล้ว ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังรับผิดชอบการดำเนินการจัดการสอนให้กับนักเรียนนายร้อย เพ่ือให้นักเรียนนายร้อย
ชั้นปีที่ ๑ – ๕ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในแต่ละรายวิชาได้ดีที่สุด 
  แผนกบริหารการศึกษา กองเตรียมการ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำตารางสอนของนักเรียนนายร้อย ทั้งภาควิชาการและภาคการทหารซึ่งจะมี
ลำดับขั้นตอนและการประสานงานกับกองวิชาที่เป็นหน่วยขึ้นตรงของส่วนการศึกษา โรงเรี ยนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า จำนวน ๑๑ กองวิชา และยังมีวิชาเรียนในส่วนของภาคการทหารและการพลศึกษา ซึ่งเป็นอาจารย์
ภายนอกส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาดำเนินการสอนภาควิชาดังกล่าวให้กับ นนร.ซึ่งได้แก่ 
อาจารย์จาก ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และอาจารย์จาก กองพลศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า  ในการนี้ต้องอาศัยการประสานงาน และการทำความเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือลดระยะเวลาและลดข้อผิดพลาดของการปฏิบัติงานอีกทั้งยังเป็น
แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เนื่องจากการงานจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง เพ่ือให้การจัดทำ
ตารางสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา   

แผนกบริหารการศึกษา กองเตรียมการ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำเอกสารจัดการความรู้การดำเนินงานด้านการศึกษาขั้นตอนการจัดทำตารางสอนของ
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ – ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ สามารถปฏิบัติ
ได้เข้าใจ  และเกิดประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่เดิมและผู้ที่เกี่ยวข้องในปีถัดไป 
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๑. ชื่อโครงการ :   ขั้นตอนการจัดตารางสอนของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ – ๕  
    ประเภทโครงการ      โครงการใหม่ 

๒. หน่วย : กตก.สกศ.รร.จปร. 

๓. ชื่อกลุ่ม : แผนกบริหารการศึกษา กตก.สกศ.รร.จปร. 
    ชื่อสมาชิกกลุ่ม 
    ๓.๑ พ.ท.สนธิ    ดุสิตภิรมย์  เบอร์โทร. ๐๘๖ – ๔๘๑๔๒๗๘ 
    ๓.๒ ร.อ.หญิง วิภาวรรณ        เอ่ียมละออ  เบอร์โทร. ๐๙๔ – ๔๖๔๙๕๓๕  
    ๓.๓ ร.ท.หญิง สวุิมล  สังข์น้อย   เบอร์โทร. ๐๘๑ – ๕๙๓๑๕๐๒ 
    ๓.๔ จ.ส.อ.หญิง พิมพ์ชญา      อติโรจน์วุฒิกุล  เบอร์โทร. ๐๖๑ – ๕๔๖๙๘๙๒ 

๔. ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ 
 แผนกบริหารการศึกษา กองเตรียมการ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำตารางสอนของนักเรียนนายร้อย ซึ่งนอกจากจะมีการจัดวิชาเรียน 
ภาควิชาการให้กับ นนร. โดยมีลำดับขั้นตอนและมีการประสานงานกับกองวิชาที่ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน  ๑๑ กองวิชา และมีวิชาเรียนในส่วนของภาคการทหาร
และการพลศึกษา โดยมีอาจารย์ภายนอก ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาดำเนินการ
สอนภาควิชาดังกล่าวให้กับ นนร.ซึ่งได้แก่ อาจารย์จาก ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
และอาจารย์จาก กองพลศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ในการนี้ต้องอาศัยการประสานงาน และการ
ทำความเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   เพ่ือลดระยะเวลา
และลดข้อผิดพลาดของการปฏิบัติงานอีกทั้งยังเป็นแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกัน  
หรอืมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เนื่องจากการงานจัดตารางเรียนตารางสอนเป็นงานที่ต้องมี
ความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง เพ่ือให้การจัดทำตารางสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา   

แผนกบริหารการศึกษา กองเตรียมการ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำเอกสารจัดการความรู้การดำเนินงานด้านการศึกษาขั้นตอนการจัดทำตารางสอน 
ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ – ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ สามารถ
ปฏิบัติได้เข้าใจ และเกิดประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่เดิมและผู้ที่เกี่ยวข้องในปีถัดไป 

๕. วัตถุประสงค์เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 ๕.๑ วัตถุประสงค์ 
  ๕.๑.๑ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติการจัดทำตารางสอน  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะส่งผลให้เกิดการมีประสิทธิภาพและเกิดความรวดเร็วมากขึ้น 
  ๕.๑.๒ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้หรือในกรณีที่มีกำลังพลหรือนายทหารที่บรรจุใหม่
ในแผนกบริหารการศึกษา  
   
 
 



  
 

๒ 
 ๕.๒ ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติการ
จัดทำตารางสอนให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะส่งผลให้เกิดการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความรวดเร็วมากขึ้น 

๔๐% 

๒. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้หรือในกรณีที่มีกำลังพลหรือ
นายทหารที่บรรจุใหม่ในแผนกบริหารการศึกษา 

๔๐% 

๓. การจัดทำตารางสอนมีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๔๐% 
 
๖. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

สาเหตุหลัก สาเหตุ 
๑. บุคลากร ๑.๑ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องใส่รหัสวิชาเรียนไม่ถูกต้อง  

๑.๒ เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
๑.๓ เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องกลับไปที่กองวิชา
ก่อนดำเนินการส่งตารางสอน 

๒. กระบวนการ ๒.๑ การจัดทำตารางสอนยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นระบบและ
ชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน 
๒.๒ การตรวจสอบหรือการแก้ไขตารางสอนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ล่าช้า  

๓. เครื่องมือ ๓.๑ เล่มหลักสูตรการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบรหัสวิชาก่อนทำการส่งได้ 

๔. เทคโนโลย ี ๔.๑ ไม่มีการใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการเผยแพร่ความรู้ในการจัดทำ
ตารางสอน 

 

ขั้นตอนการจัด
ตารางสอนของ 

นนร. 

บุคลากร/กำลงัพล 

ความผิดพลาดส่วนบุคคลในการลงรหัสวิชา
เรยน 

เจ้าหน้าที่ไม่มีการ
ยืนยันความถูกต้อง

กับกองวิชา 

เจ้าหน้าทีย่ังขาดความเขา้ใจเกี่ยวกับหลกัสูตร 

กระบวนการ 

ไม่มีแนวทางในการปฏบิัติที่เป็นระบบและชัดเจน 

การตรวจสอบความถกูต้องจากกองวิชาฯ ล่าช้า 

เครื่องมือ เทคโนโลยี 

ไม่มีการใชเ้ทคโนโลยี มาช่วยในการเผยแพร่ความรู้
ในการจัดทำตารางสอน 

เล่มหลักสูตรการเรียนการสอนมีไม่
เพียงพอ 



  
 

๓ 

๗. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ 
 

สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา 
๑. บุคลากร ๑.๑ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใส่รหัสวิชา

เรียนไม่ถูกต้อง 
- ป ระสานกองวิช าให้ ส่ งข้อมู ลรายวิช าเป็ น ไฟล์  
word/excell เพ่ือให้ เจ้ าหน้ าที่ ดำเนินการคัดลอก
รายวิชาที่กองส่งมาลงในตารางสอน เพ่ือลดความ
ผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล   

๑.๒ เจ้าหน้ าที่ ยั งขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
นนร. (หลักสูตรปี  ๕๘ ,หลักสูตรปี  
๖๓) 

- อบรมเจ้าหน้าที่หรือกำลังพลที่บรรจุใหม่เกี่ยวกับเรื่อง
หลักสูตรการเรียนการสอนของ นนร.เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจก่อนดำเนินการจัดตารางสอน  

๑.๓เจ้าหน้าที่ ไม่มีการยืนยันความ
ถูกต้องกับกองวิชา 

- ประสานกับกองวิชาให้ตรวจสอบโดยให้กองวิชาส่ง
หนังสือยืนยันความถูกต้องให้แผนกบริหารการศึกษา 
ก่อนนำส่งให้ รร.จปร.อนุมัติต่อไป 

๒. กระบวนการ ๒.๑ การจัดทำตารางสอนไม่มีแนว
ทางการปฏิบัติที่เป็นระบบและชัดเจน 

- จัดทำคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำตารางสอน โดย
ระบุขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างละเอียด เป็นระบบและ
ชัดเจน  
- วางแผนการดำเนินการจัดทำตารางสอนล่วงหน้าอย่าง
น้อย ๑ เดือน เพ่ือให้มีเวลาในการตรวจสอบความ
ถูกต้องและแก้ไข  

๒.๒ การตรวจสอบความถูกต้องจาก
กองวิชาฯ ล่าช้า 

- ภายหลังจากประชุมจัดทำตารางสอน จะดำเนินการส่ง
ตารางที่แก้ไขแล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจความถูกต้องทันที 
เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็ว 

๓. เครื่องมือ ๓.๑ เล่มหลักสูตรการเรียนการสอนมี
ไม่เพียงพอ 

- เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดูข้อมูลหลักสูตรในเว็บไซต์
ของ รร.จปร.ได้ 

๔. เทคโนโลย ี ๔.๑ ไม่มีการใช้เทคโนโลยี มาช่วยใน
การเผยแพร่ความรู้ขั้นตอนการจัดทำ
ตารางสอน 

- จัดทำคู่มือการจัดทำตารางสอน ในเว็บไซต์ของส่วน
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือเป็น
การเผยแพร่ความรู้ ให้กับกำลังพล ผู้ที่สนใจ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 



  
๔ 

สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการในปี ๒๕๖๕ มีดังนี ้
 จากการดำเนินการจัดทำตารางสอนของนักเรียนนายร้อยในปีการศึกษาท่ีผ่านมา พบปัญหาดังนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องใส่รหัสวิชาเรียนไม่ถูกต้อง 
๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน นนร.(หลักสูตรปี ๕๘ ,หลักสูตรปี ๖๓) 
๓. เจ้าหน้าที่ไม่มีการยืนยันความถูกต้องกับกองวิชา 

ดังนั้นจึงปรับปรุงวิธีการดำเนินงานในปี ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 ๑. ประสานกองวิชาให้ส่งข้อมูลรายวิชาเป็นไฟล์ word/excell เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดลอก
รายวิชาที่กองส่งมาลงในตารางสอน เพ่ือลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล     
 ๒. อบรมเจ้าหน้าที่หรือกำลังพลที่บรรจุใหม่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนของ นนร.เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจก่อนดำเนินการจัดตารางสอน  
 ๓. ประสานกับกองวิชาให้ตรวจสอบโดยให้กองวิชาส่งหนังสือยืนยันความถูกต้องให้แผนกบริหาร
การศึกษา ก่อนนำส่งให้ รร.จปร.อนุมัติต่อไป 

๘. ผลลัพธ์การดำเนินการ 
 จากการดำเนินโครงการขั้นตอนการจัดทำตารางสอนของนักเรียนนายร้อย ได้มีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบผลก่อน – หลังการปรับปรุง และเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ดังแสดงใน
ตารางด้านล่าง 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปีที่ผ่านมา หลังปรับปรุงปี ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการและ
ขั้นตอนปฏิบัติการจัดทำตารางสอนให้ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันซึ่งจะส่งผลให้เกิดการมีประสิทธิภาพ
และเกิดความรวดเร็วมากขึ้น 

๔๐% ๒๐% ๖๐% 

๒. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้หรือใน
กรณีที่มีกำลังพลหรือนายทหารที่บรรจุใหม่ในแผนก
บริหารการศึกษา 

   ๔๐% ๒๐% ๖๐% 

๓. การจัดทำตารางสอนมีความถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔๐% ๕๐% ๘๐% 

ประโยชน์ที่ได้รับ (ทางตรง – ทางอ้อม) 
ประโยชน์ทางตรง 

  ๑. ผู้ที่ เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติการจัดทำตารางสอนให้เป็นไป  
ในทิศทางเดียวกัน 
  ๒. การจัดทำตารางสอนมีความถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น 
  ๓. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้หรือในกรณีที่มีกำลังพลหรือนายทหารที่บรรจุ ใหม่ 
ในแผนกบริหารการศึกษา 
 

 
 
 



  
๕ 

ประโยชน์ทางอ้อม 
๑. เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้จัดทำโครงการจัดการความรู้ ทั้ งภายในและภายนอก  

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และผู้บังคับบัญชา 
๒. ผู้ที่สนใจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำตารางสอนของนักเรียนนายร้อยได้ 

๙. การกำหนดมาตรฐาน 
 ๙.๑ เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดทำตารางสอนหรือกำลังพลที่บรรจุใหม่ต้องศึกษาคู่มือในการจัดทำตารางสอน 
และได้รับการถ่ายทอดความรู้ จากผู้ปฏิบัติก่อน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติเพิ่มมากข้ึน 
 ๙.๒ มีการตรวจสอบหลังจากจัดทำตารางสอนเสร็จอย่างต่อเนื่อง โดยทำการตรวจความถูกต้องอย่างน้อย       
๒ ครั้ง หากพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข จะได้รีบดำเนินการแก้ไขเพ่ือให้ตารางสอนเสร็จทันตามเวลา 
ที่กำหนด 
 ๙.๓ จัดตั้งให้มีผู้ให้คำปรึกษาในแผนกบริหารการศึกษาฯ เพ่ือให้คำแนะนำ และสอนการจัดทำตารางสอน
ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำตารางสอนอย่างต่อเนื่อง 

๑๐. การขยายผลโครงการ และสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป 
 การขยายผลโครงการ 
 ๑. พัฒนาประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่หรือกำลังพลที่บรรจุใหม่ในแผนกบริหารการศึกษา ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้มีความเข้าใจในการจัดทำตารางสอนได้ถูกต้องร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำตารางสอนได้ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓. พัฒนาการจัดทำตารางสอนให้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๔. เผยแพร่เอกสารโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำตารางสอนของนักเรียนนายร้อย ให้แก่กำลังพล
ของกองวิชาที่สนใจ สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการจัดทำตารางสอนภายในกองวิชาฯ ได้ 

 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป 
 การจัดทำคู่มือขั้นตอนการจัดทำตารางสอนของนักเรียนนายร้อย เป็นรูปเล่มและลงในเว็บไซต์ของแผนก
บริหารการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือให้กำลังพลที่บรรจุใหม่หรือกำลังพลของ
กองวิชาที่สนใจ สามารถศึกษาคู่มือดังกล่าว และนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำตารางสอนภายในกองวิชาฯ               
ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป 
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