
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความรูงานจัดหองบรรยาย ทีศู่นยรงัสิต



                                                                                                                                           
                        การจัดการความรู เร่ือง การจัดหองบรรยาย ท่ีศูนยรังสิต   
 

สารบัญ 
  

  
 หนา 

 
1. บทนํา 
 1.1 ความเปนมาในการจัดการความรูเรื่อง  “การจัดหองบรรยาย ที่ศูนยรังสิต”  1 
 1.2 วัตถุประสงค  1 
 1.3 ขอบเขต    2 
 1.4 นิยาม   2 
2. ความรูที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
 2.1 ขอมูลพื้นฐาน  3 
 2.2   กฎ ระเบยีบ หลักการทีเ่กี่ยวของ  4 
 2.3 การปฏิบัติงานสนับสนุน   7 
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 3.1 ลักษณะงานการจัดหองบรรยาย  9 
 3.2 ขั้นตอนการจัดหองบรรยาย  11 
4. ปจจัยประกอบการจัดหองบรรยาย 
 4.1 การออกบันทึกถามความตองการใชสื่อการเรียนการสอน  18 
 4.2 สรุปความตองการของผูสอน  18 
 4.3 ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตรคณะ/สาขาวิชา  19 
 4.4 ผลการสํารวจความพึงพอใจ  20 



 
                       การจัดการความรู เร่ือง การจัดหองบรรยาย ท่ีศูนยรังสิต   
 

โดย: คณะกรรมการจัดการองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล กันยายน 2551                                                           1/23 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาในการจัดการความรู เรื่อง การจัดหองบรรยาย ที่ศูนยรังสิต 
 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนหนวยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียน     
การสอนใหกับคณะที่เปดสอนหลักสูตรตาง ๆ ทั้งภาคปกติ และโครงการพิเศษ ที่สอนเปนหลักสูตรภาษาไทย และ
หลักสูตรนานาชาติ  สํานักทะเบียนและประมวลผล จึงตองบริหารจัดการอาคารเรียนอยางมีประสิทธิภาพ         
เพื่อตอบสนองการจัดการเรียนการสอน ที่มีระยะเวลาการเปดภาคการศึกษาแบบปกติ และระยะเวลาการเปด    
ภาคการศึกษาแบบนานาชาติ โดยใชอาคารเรียนรวมกัน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย       
ที่ประสงคจะใหใชทรัพยากรรวมกัน ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 การสรางอาคารเรียนที่ศูนยรังสิต มีความแตกตางจากอาคารเรียนที่ทาพระจันทร คือ ใชหลักการของ    
การสรางหองเรียนรวมไวเปนสวนกลาง สําหรับบริหารจัดการวิชาที่เปดสอนของคณะตาง ๆ ในสายสังคมศาสตร 
สายวิทยาศาสตร และสายวิทยาศาสตรประยุกต สวนอาคารที่ทําการคณะใชเปนสถานที่บริหารงานของคณะ/
ภาควิชา อาจมีหองบรรยายเฉพาะทางของแตละคณะไดระดับหนึ่งเทานั้น 
 ขณะนี้ สํานักทะเบียนและประมวลผล ใหการสนับสนุนการเรียนการสอนแกคณะตาง ๆ ที่ศูนยรังสิต      
รวม 17 คณะ 1 สถาบัน ซึ่งคณะตาง ๆ จะเปดตารางสอนตามหลักสูตรของแตละคณะ ซึ่งมีรูปแบบของตารางสอน
หลากหลายรูปแบบ ไดแก การสอนบรรยาย 1 ชั่วโมง 30 นาที สองครั้งตอสัปดาห และการสอนบรรยาย 3 ชั่วโมง 
หนึ่งครั้งตอสัปดาห รวมทั้งวิชาปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง หนึ่งครั้งตอสัปดาห สํานักทะเบียนฯ จึงมีหนาที่จัดหองบรรยาย
ใหกับวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา เพื่อใหการใชหองบรรยายมีประสิทธิสูงสุด  
 ปจจุบัน สํานักทะเบียนและประมวลผล ใชอาคารตาง ๆ ที่ศูนยรังสิต 13 อาคาร จํานวน 217 หอง ใน    
การจัดหองบรรยายใหกับวิชาตางๆ ที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ซึ่งในแตละภาคการศึกษา มีวิชาที่เปดสอน
ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  17 คณะ  58  สาขาวิชา โครงการพิเศษ 5 สาขาวิชา และหลักสูตรนานาชาติ            
3  สาขาวิชา รวมวิชาที่เปดสอนประมาณ 2,700 section/group ตอภาคการศึกษา  
 ภาระงานดังกลาวขางตน ผูปฏิบัติงานตองใชกลยุทธ  เทคนิค การประสานงาน การสรางเครือขาย เพื่อให
การทํางานจัดหองบรรยายในแตละภาคการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย และตอบสนองความตองการของผูใช
อาคารใหมากที่สุด จึงเปนที่มาของการจัดการความรู เรื่อง การจัดหองบรรยาย ที่ศูนยรังสิต  
 
1.2 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหมีการจัดการความรูในเรื่องการจัดหองบรรยาย ที่ศูนยรังสิต อยางเปนระบบโดยเขียนเปนตํารา 
 2. เพื่อใหผูบุคลากรฝายตาง ๆ ในองคกร ไดมีโอกาสเรียนรูงานที่นอกเหนือจากงานประจําในฝายของ
ตนเองที่รับผิดชอบอยู 
 3. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และปรับเปล่ียนการปฎิบัติงาน ใหสอดคลองกับ
สภาวการณที่เปนปจจัยมาจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
 4. เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและสรางนวัตกรรมใหมในการทํางาน มาเผยแพรใหกับบุคลากร
ภายในองคกร 



 
                       การจัดการความรู เร่ือง การจัดหองบรรยาย ท่ีศูนยรังสิต   
 

โดย: คณะกรรมการจัดการองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล กันยายน 2551                                                           2/23 

1.3 ขอบเขต 
 การจัดหองบรรยายสําหรับรายวิชาที่เปดสอน  ณ  ศูนยรังสิต มีหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 1.  สํานักงานอาคารสถานที่ และอาคารที่ทําการคณะ  มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียม     
หองบรรยายและอุปกรณการเรียนการสอนสําหรับหองเรียนและหองปฏิบัติการใหพรอมในแตละภาคการศึกษา   
โดยมีเจาหนาที่ควบคุมดูแลอุปกรณสื่อการเรียนการสอน ภายในหองบรรยายของอาคารตาง ๆ ที่อยูใน         
ความรับผิดชอบของหนวยงานนั้น ในสวนของอาคารเรียนรวมอุปกรณสื่อการเรียนการสอน จะมีมาตรฐานเดียวกัน
หมดทุกหองในทุกอาคารบรรยาย 
 2. สํานักทะเบียนและประมวลผล รับผิดชอบจัดวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษาลงในหองบรรยาย
ใหถูกตองตามตารางสอน   ภายใตความตองการของผูสอน ที่ผูปฏิบัติงานจัดหองบรรยายไดสอบถามความตองการ 
พรอมทั้งขอมูลอื่น ๆ ที่จะอํานวยความสะดวกใหแกผูสอน ทั้งนี้ รวมถึงการบริหารจัดการใชการใชหองบรรยายให
เต็มประสิทธิภาพ 
 
1.4  คํานิยาม 

หองบรรยาย หมายถึง หองที่จัดไวใหนักศึกษาและผูสอนไดทํากิจกรรมการเรียนการสอนตามวันเวลาที่
ระบุในตารางสอนตลอดภาคการศึกษา โดยหองบรรยายนั้นมีความจุและอุปกรณการสอนประจําอยูพรอมตาม
เกณฑ       
 ส่ือการสอน หมายถึง อุปกรณที่มีใหใชประจําหองบรรยายหรือจัดหาแบบอุปกรณเคลื่อนที่ที่จําเปนตองใช
ในการเรียนการสอน เชน กระดานไวดบอรด, ปากกาเขียน LCD, จอภาพ, คอมพิวเตอร, เครื่องเลนเทป, เครื่องเลน 
VCD DVD และเทปวีดีโอ ฯลฯ  
 Section หมายถึง ชวงวัน เวลาบรรยาย ในหนึ่งสัปดาห ไดแก วันอังคาร คูกับวันพฤหัสบดี และวันพุธ    
คูกับวันศุกร เวลาที่ใชกับวันดังกลาวเริ่มต้ังแตเวลา 08.00 น. – 16.30 น. โดยแบงเปนชวงละ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
เวนพักกลางวัน 12.30 น. – 13.30 น. รวมทั้งวันใดวันหนึ่งในสัปดาห ต้ังแตวันจันทร ถึง วันเสาร ในชวงเวลา 
ต้ังแตเวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. โดยแบงเปนชวงละ 3 ชั่วโมง  
 group หมายถึง การแบงหมูสอนในชวงเวลาบรรยายหนึ่งๆ มีเกิน 1 หมูขึ้นไป จึงใชหองบรรยายใน
ชวงเวลานั้นเกิน 1 หองขึ้นไป 
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บทที่ 2 

ความรูที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
 

2.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
 ในการจัดหองบรรยาย สิ่งที่ตองเรียนรูและทาํความเขาใจ ในเบื้องตน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการทํางาน  
มีดังนี้ 

1. ลักษณะเฉพาะในการจัดชวงเวลาที่ใชบรรยาย (section)  แตเดิมการเรียนการสอนที่ทาพระจันทร 
จะใชวัน-เวลาบรรยาย 1 ชั่วโมง 30 นาที 2 ครั้งตอสัปดาห โดยจัดบรรยายวันอังคาร คูกับ วันพฤหัสบดี และวันพุธ 
คูกับ วันศุกร สวนวันจันทร และวันเสาร จัดบรรยาย 3 ชั่วโมง ในชวงเชา 3 ชั่วโมงในชวงบาย  ตอมา ปการศึกษา 
2529  มีการขยายการเรียนการสอนคณะสายสังคมศาสตร เฉพาะป 1 เรียนที่ศูนยรังสิต ป 2 - ป4 เรียนที่ทา
พระจันทร  คณะสายวิทยาศาสตร สายวิทยาศาสตรประยุกต และสายสุขศาสตร  เรียนที่ศูนยรังสิตตลอด 4         
ปการศึกษา จึงทําใหเกิดแนวคิดที่จะสรางชวงเวลาบรรยายใหเหมาะสมสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนของ 
สายวิทยาศาสตรทุกแขนงที่มีวิชาปฏิบัติการในหองปฏิบัติ วิชาเหลานี้จะใชเวลาเรียน 3 ชั่วโมงตอเนื่อง หนึ่งครั้งตอ
สัปดาห ทั้งนี้ เพราะการทดลองในหองปฏิบัติการตองรอผล และปฏิบัติกริยาทดลอง ดังนี้การใชเวลากับวิชา
ปฏิบัติการ 1 ชั่วโมง 30 นาที จึงไมเปนการเพียงพอ 
 ดังนั้น ในปการศึกษา  2529 ชวงเวลาบรรยายที่ถูกออกแบบใหเหมาะสมกับวิชาปฏิบัติการ  จึงใชการผสม
เวลาบรรยายของวันอังคาร คูกับวันพฤหัสบดี และวันพุธ คูกับวันศุกร เปน ชวงเวลาบรรยายดังนี้ 

1. วันอังคารเชา 3 ชั่วโมง  2. วันพฤหัสบดีเชา 3 ชั่วโมง  
3. วันอังคารบาย 3 ชั่วโมง  4. วันพฤหัสบดีบาย 3 ชั่วโมง  
5. วันพุธเชา 3 ชั่วโมง   6. วันศุกรเชา 3 ชั่วโมง  
7. วันพุธบาย 3 ชั่วโมง   8. วันศุกรบาย 3 ชั่วโมง 

  
 เอกสารหมายเลข 2.1  
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 เอกสารหมายเลข 2.2 
 

 
 
2.2. กฎ ระเบยีบ หลักการ ที่เกี่ยวของ 
 2.2.1) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปงบประมาณ 
2549 ครั้งที่ 11/2548 มติขอ (3) หองเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรครุภัณฑใหนั้น ใหถือวาเปนหองเรียนสวนกลาง 
   ในการบริหารหองบรรยายที่ศูนยรังสิต สํานักทะเบียนและประมวลผลจะมีอาคารเรียนสวนกลางที่
ใชเปนอาคารบรรยายรวม  ในดานกายภาพอยูในความดูแลของสํานักงานอาคารสถานที่ ไดแก  อาคารบรรยายรวม 
1 อาคารบรรยายรวม 4 เฉพาะความจุ 1,000 ที่นั่ง  อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร (SC) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดสรร
งบประมาณหาครุภัณฑ และสื่ออุปกรณการสอนไวอยางครบครัน ในดานการบริหารการใชงานจัดหองบรรยายอยู
ในความดูแลของสํานักทะเบียนและประมวลผล อาคารดังกลาวจะใชจัดหองบรรยายวิชาในหลักสูตรหมวดศึกษา
ทั่วไป วิชาปสูงของคณะที่ไมมีหองบรรยายในอาคารที่ทําการคณะ รวมทั้งวิชาที่มีความจุเกินที่นั่งในอาคารที่ทําการ
คณะแตเหมาะสมที่จะใชในอาคารที่เปนหองเรียนของสวนกลาง    
 2.2.2) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2542 ระเบียบวาระที่ 4 ขอ 4.2 เรื่องขยายการเรียน   
การสอนระดับปริญญาตรีไปที่ ศูนยรั งสิต  โดยสืบเนื่องมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  1 /2542                 
สภามหาวิทยาลัยไดใหกรอบในการดําเนินการไว 5 ประการ ขอ (2) ระบุวา “แผนการบริหารงานใหปรับปรุง
โดยเนนหลักการประหยัด และใชทรัพยากรรวมกัน” 
   ในการขยายจัดการเรียนการสอนมาศูนยรังสิต คณะสายสังคมศาสตรไดงบประมาณมาสราง
อาคารที่ทําการคณะเพื่อใชเปนสถานที่บริหารงานคณะ นอกจากนี้ ในอาคารที่ทําการคณะยังมีหองบรรยายที่ระบุไว
ในแบบกอสรางในชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 หองบรรยายเหลานี้สํานักทะเบียนและประมวลผลสามารถใชบริหารจัดการได
โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
   1) วิชาของคณะที่มีจํานวนนักศึกษาจดทะเบียนเรียน ไมเกินความจุหองของคณะ จะไดรับจัดให
เปนลําดับแรก 
   2) วิชานอกคณะที่บริการใหกับนักศึกษาของคณะนั้นๆ จะไดรับการจัดเปนอันดับที่สอง 
   3) วิชาคณะอื่นๆ ที่เปดสอนในชวงเวลาที่มีการใชหองบรรยายเปนจํานวนมาก และคณะยังมี  
หองวาง จะจัดวิชาดังกลาวลงที่อาคารที่ทําการคณะ โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับความจุหองเปนลําดับที่สาม 
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เอกสารหมายเลข 2.3 
 

 
 
  2.2.3   หองบรรยายตางๆ ที่อยูที่ศูนยรังสิต ที่เปนอาคารสวนกลางของมหาวิทยาลัย และอาคารที่ทําการ
คณะตางๆประกอบดวยหองหลากหลายความจุเรียน ทั้งนี้เพราะมีความหลากหลายวัตถุประสงคของการใชงาน  
   1) หองบรรยายความจุ 1,000 คน ออกแบบมาเพื่อบรรยายวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 มี 3 วิชา 
คือ มธ 110 สหวิทยามนุษยศาสตร  มธ 120 สหวิทยาสังคมศาสตร มธ สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ซึ่งเปนวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคณะ โดยแตละชวงเวลาบรรยาย (section) วิชาเหลานี้สามารถรับ
จดทะเบียนเรียนไดไมเกิน 1,000 คนตอคาบเรียน    
   2) หองบรรยายความจุ 500 คน 300 คน  200 คน  ใชจัดบรรยายวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 และ 
สวนที่ 2 และวิชาเลือกที่มีนักศึกษาหลายคณะตองเรียนเปนวิชาบังคับเลือกหรือวิชาเลือกนอกคณะ หรือวิชาเลือก
เสรี 
   3) หองบรรยายความจุ 100 คน 80 คน 70 คน 60 คน ใชจัดบรรยายวิชาตามหลักสูตรของคณะ 
ที่เปนวิชาแกนคณะ วิชาเฉพาะสาขา  
   4) หองบรรยายความจุ 50 คน 40 คน และ 30 คน ใชจัดบรรยายวิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 1 ที่เปน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน วิชาภาษาตางประเทศ ที่จํากัดผูเรียนไมเกิน 25 คนตอหอง 
   รวมจํานวนหองบรรยายตามความจุดังกลาว ไดถึง 217  หอง 
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 เอกสารหมายเลข 2.4 
 

 
 
 อาคารบรรยายที่สํานักทะเบียนและประมวลผล ใชจัดหองบรรยาย กับวิชาที่เปดสอนในแตละภาค
การศึกษา  มีศักยภาพจุเรียน ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับที ่ อาคาร ความจุเรียนสูงสุดทั้งอาคาร (คน/section) 

1 อาคารบรรยายรวม 1 1,900 
2 อาคารบรรยายรวม 3 600 
3 อาคารบรรยายรวม 4 1,400 
4 อาคารเดือน บนุนาค 440 
5 อาคารคณะนิติศาสตร 210 
6 อาคารคณะรัฐศาสตร 210 
7 อาคารคณะเศรษฐศาสตร 340 
8 อาคารคณะสังคมสงเคราะหฯ 150 
9 อาคารคณะสังคมวิทยาฯ 210 
10 อาคารสถาบันภาษา 250 
11 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตรฯ 6,400 

รวม 12,110 

 
 2.2.4  หลักการจัดหองบรรยายภายใตขอจํากัดของระบบเครื่องปรับอากาศในอาคารเรียนรวม
สังคมศาสตร (SC) เนื่องจากอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร เดิมไดถูกออกแบบใหมีระบบเครื่องปรับอากาศแบบ
รวมทั้งอาคาร   ทําใหการใชงานมีขอจํากัด ในดานการบริหารจัดการเพื่อประหยัดไฟฟา จึงเหมาะสมที่จะใชงานใน
วันวันจันทร    ถึงวันศุกร ที่มีการเรียนการสอนทั้งวัน แตหากจําเปนตองใชนอกเวลาทําการ วันเสาร วันอาทิตย 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงตองกําหนดการใชหองใหอยูในเกณฑขั้นตํ่า ดังนี้ 
   1) หองเรียนขนาดความจุ 50 ที่นั่ง  จํานวนใช 10 หอง  และ/หรือ 
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   2) หองเรียนขนาดความจุ 100-150 ที่นั้น  จํานวนใช 5 หอง และ/หรือ 
   3) หองเรียนขนาดความจุ 300 ที่นั่ง  จํานวนใช 3 หอง และ/หรือ 
   4) หองเรียนขนาดความจุ 500 ที่นั่ง จํานวนใช 2 หอง 
 ตอมามีความตองการจากผูสอน ที่ประสงคจะใชหองบรรยายอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร เพื่อสอนชดเชย
นอกเวลาทําการ เพราะเวลาเรียนในวันตามตารางสอนตรงวันหยุดนักขัตฤกษ และ/หรือวันหยุดชดเชย             
วันนักขัตฤกษแตมีจํานวนการใชหองนอยกวาเกณฑขางตน จึงเปนที่มาของการปรับเสริมใหมีระบบ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกหองในอาคารดังกลาว ซึ่งจะทําใหประหยัดคาไฟฟา เมื่อใชสอนนอกเวลาทําการ  
 ดังนั้น สํานักทะเบียนและประมวลผล จึงแจงบันทึกขอความเปนหนังสือเวียน  ไปยังคณะ/สํานัก/สถาบัน/
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามบันทึก ที่ศธ 0516.33/ว.1111 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 เรื่อง แจงเกี่ยวกับการ
ใชอาคารบรรยาย 
 เอกสารหมายเลข 2.5 
 

                    
 
2.3. การปฏิบัติงานสนับสนุน 
  เมื่อสํานักทะเบียนและประมวลผล จัดวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ลงในอาคารเรียนที่เปน
สวนกลางของมหาวิทยาลัยแลว จะแจงตารางการใชหองบรรยายไปใหสํานักงานอาคารสถานที่ เพื่อดําเนินการตอ 
โดยเจาหนาที่ของสํานักงานอาคารจะควบคุมใหแมบานประจําอาคาร เปด – ปด หองบรรยายตามตารางของ   
สํานักทะเบียนและประมวลผล สวนอาคารที่ทําการคณะที่มีหองบรรยาย ในชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 สํานักทะเบียนและประมวลผล 
จะใหคณะจัดวิชาของคณะลงในหองของคณะกอน แลวแจงตารางการจัดหองของคณะกลับมายังสํานักทะเบียนและประมวลผล 
พรอมทั้งคณะสามารถแจงวิชาของคณะที่ไมสามารถจัดในอาคารคณะได ตองขอใชอาคารเรียนรวม (SC) ของ
สวนกลาง สํานักทะเบียนฯ จะทําการตรวจการจัดวิชาของคณะในหองที่ทําการคณะใหเปนไปตามตารางสอน และ
จัดวิชาที่คณะขอใชอาคารสวนกลาง ลงในอาคารเรียนรวมของสวนกลาง จากนั้น แจงใหคณะดูผลการจัดหองใน
ระบบงานสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
  จะเห็นไดวา การทํางานจัดหองบรรยายของสํานักทะเบียนฯ ตองมีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ 
ไดแก สํานักงานอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย งานบริการการศึกษาของคณะ งานอาคารสถานที่ของคณะ 
รวมทั้งการติดตอกับบุคลากร ต้ังแตระดับเจาหนาที่ ชางเทคนิคผูดูแลอุปกรณสื่อการเรียนการสอน ไปจนถึงแมบาน
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ประจําอาคาร  การประสานงานดังกลาว ตองอาศัยความมีมนุษยสัมพันธที่ดี การสื่อสารที่ชัดเจนเหมาะสม รวมทั้ง
การออนนอมถอมตน เพื่อใหไดมาซึ่งความรวมมือและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับผูปฏิบัติงานของสํานัก
ทะเบียนฯ  
  จากทั้งหมดที่กลาวมานี้ การทํางานจัดหองบรรยายของสํานักทะเบียนฯ จึงเปนการทํางานที่ตองสราง
เครือขายที่เขมแข็งไวอยางตอเนื่อง ผูปฏิบัติงานจัดหองบรรยาย จะทํางานตามตัวเลขที่ไดจากผลจดทะเบียนแต
อยางเดียวมิได  หรือจะเพียงติดตอกับเฉพาะระดับนักวิชาการศึกษาของคณะที่ทํางานบริการทางการศึกษาเทานั้น 
มิไดจําเปนตองรูจักและติดตอประสานงานกับบุคคลระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของดวย งานจัดหองบรรยายโดยวิธีการ
สรางเครือขายการทํางานนี้จะชวยสรางผลงานคุณภาพใหกับทั้งสํานักทะเบียนฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของดวย
คําแนะนําใด ๆ ที่ผูขอใชบริการแจงมา ลวนมีผลตอบุคคลในเครือขายการทํางานทั้งสิ้น ที่จะไดมีโอกาสพัฒนางาน
ของตนเองไดอยางถูกประเด็น 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 
3.1 ลักษณะงานการจัดหองบรรยาย 

3.1.1. งานภาคสนาม คือ งานออกสํารวจที่ออกภาคสนามรวมกับสํานักงานอาคารสถานที่ อยางนอยปละ 
1 ครั้ง สําหรับสํานักทะเบียนและประมวลผล จะสํารวจหองบรรยายอาคารบรรยายรวม 1 อาคารบรรยายรวม 3 
อาคารบรรยายรวม 4 อาคารเดือน บุนนาค อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร (SC) สวนอาคารที่ทําการคณะสาย
สังคมศาสตรจะมีหองบรรยายอยูที่ชั้น 3 และชั้น  4  ยกเวนคณะศิลปศาสตร ที่ไมมีหองบรรยายอยูในอาคารคณะ 
การสํารวจภาคสนาม สํานักทะเบียนฯ จะสํารวจในเรื่องสภาพหองที่ยังคงเปนหองบรรยาย อุปกรณการสอนภายใน
หองบรรยาย ประเภทตาง ๆ อยูในสภาพพรอมใชงานหรือชํารุด และการหาทดแทนหรือซอมแซมใหทันกอนเปด
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําผลการสํารวจมาปรับปรุงฐานขอมูล อุปกรณการเรียนการสอน 
 
                 เอกสารหมายเลข 3.1         เอกสารหมายเลข 3.2 
 

              
 
                                                              เอกสารหมายเลข 3.3 
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 3.1.2. งานสํารวจความตองการของผูใชบริการ คือ งานที่ผูปฏิบัติงานมีความตั้งใจที่จะใหงานจัด  
หองบรรยายถูกใจผูสอน ใหมากที่สุด  ดังนั้น จึงตองมีขอมูลเฉพาะของผูสอนทุกคน รวมทั้งคําขอหรือความตองการ
ที่เปนเหตุเปนผลของผูสอนมารวมพิจารณาในการจัดหองบรรยายดวย เหตุที่ผูปฏิบัติงานมีการสํารวจในสวนนี้ 
เพราะในการจัดหองบรรยายหากเอาจํานวนผูจดทะเบียนเรียนมาจัดและพิจารณาความจุหองบรรยายและจัดลงใน
อาคารบรรยายก็เปนงานที่ทําไดโดยไมยาก แตผลที่ออกมาเมื่อผูสอนใชหองบรรยาย จะทําใหเกิดความไมสะดวก
และขัดของในการสอน ตัวอยางเชน ผูสอนคนหนึ่งสอนในชวงเวลา 9.30-11.00 น. ที่ชั้น 2 หอง SC2007 จํานวน
นักศึกษา 30 คน และตองสอนวิชาตอไปในชวงเวลา 11.00 – 12.30 น. จํานวนนักศึกษา 40 คน ที่ชั้น 4  หอง 
SC4009  อาจารยผูนี้จะตองเดินไปยังชั้น 4 ในหองดังกลาว หากมีขอมูลวาอาจารยผูนี้ สอนวิชาในชวงเวลา
ตอเนื่องกัน และเปนวิชาที่มีจํานวนนักศึกษาใกลเคียงกัน สามารถใชหองความจุเรียนที่ 50 คน ทั้ง 2 วิชา สํานัก
ทะเบียนฯ จะจัดใหผูสอนทานนี้สอนหองเดิมตอเนื่อง 2 ชวงเวลา โดยไมตองยายหองบรรยาย  ผูสอนไมไดรับความ
สะดวก ผูสอนจะแจงขอเปลี่ยนหองบรรยาย หรือในกรณีที่อุปกรณภายในหองบรรยาย ไมตรงกับความตองการของ
ผูสอน ผูสอนอาจจะขอเปลี่ยนหองบรรยาย ทําใหการปรับเปลี่ยนหองบรรยายตองกระทําชวงเปดภาค ดังนั้นหอง
บรรยายที่จัดจะไมสามารถใชไดจริง ทําใหผูปฏิบัติงานตองทํางานจัดหองบรรยายรอบ 2 หรือรอบ 3 การมีขอมูล
ของผูสอนใหมากที่สุด เปนการทํางานที่ใหผลงานเปนที่พอใจแกผูใชบริการ งานจะมีคุณภาพไมตองแกไขหลายครั้ง 
เปนที่ถูกใจและประทับใจแกผูใชบริการ 
 
                 เอกสารหมายเลข 3.4           เอกสารหมายเลข 3.5 
 

          
 
 3.1.3.  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ งานที่ผูปฏิบัติงานตองกระทําอยูเสมอเพื่อทราบ
ขอมูลขาวสาร   ดานกายภาพของเจาของอาคาร  

  กลาวคือ สํานักทะเบียนฯ มิใชเจาของอาคารสถานที่ เจาของอาคารสถานที่ตัวจริง คือผูดูแล
รับผิดชอบทางกายภาพของอาคารบรรยาย อีกทั้งยังดูแลสิ่งที่อํานวยความสะดวกภายในอาคารบรรยาย และผูดูแล
ทรัพยากรบุคคลในอาคาร สํานักทะเบียนฯเปนผูบริหารจัดการจัดหองในอาคารบรรยาย ใหเปนหองบรรยายตาม
ตารางสอน และถูกใจผูใชหองบรรยายใหมากที่สุด คือ ผูสอน 
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3.2 ขั้นตอนการจัดหองบรรยาย 
 
 
            
          
                                            
                                             
       

 
        

       
             
     
           
    

        
 

 
 

           
           
           
           
  
 
            
           
        

3.2.8 1 วันทําการ   
  
  
   

                                
           
 
 
 

เริ่มตน 

สํารวจหองบรรยายในอาคารตาง ๆ 

รวมกับสํานักงานอาคารสถานที่ 

 

วิเคราะหความตองการสื่อการสอน

ขอมูลขอใชหองบรรยายจํานวน

นักศึกษาที่จดทะเบียนแตละวิชา 

จัดหองบรรยาย โดยระบุวิชาใน

แบบฟอรม EN-014-0  

เขาสูระบบงานตารางสอน-สอบ 
ขอ2 จัดตารางเรียน/สอน  และบันทึก

หองบรรยายลงในระบบงาน         
หนา prgTimeTable 

ผลการระบุหองบรรยายลงในระบบ

สามารถแสดงผลไดทันที ณ          

real time 

ออกรายงานตารางสอน-สอบ 
repCLASS   เปนเอกสารทําบันทึกปะหนา
สงคณะตาง ๆ /สํานักงานอาคารสถานที่ฯ

พรอมแจงใหดูตารางหองบรรยายใน

ระบบงานสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

สง e-office ทุกฝายในสํานักทะเบียน ทราบ

ดูหองบรรยายในระบบงานสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา 

จบขั้นตอน 

2 วันทําการ คณะสงกลับ
ภายใน 15 วันทําการ 

5 วันทําการ ปละ 1 ครัง้ 

5 วันทําการ   

30  วันทําการ  

2 วันทําการ 

1 วันทําการ 
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 ขั้นตอนที่ 1 
 ประมาณเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงปดภาคเรียนที่สอง ผูปฏิบัติงานจะออกสํารวจหองบรรยายในอาคาร
ตาง ๆ รวมกับผูรับผิดชอบอาคาร ไดแก เจาหนาที่สํานักงานอาคารสถานที่ ซึ่งรับผิดชอบอาคารเรียนที่เปน
สวนกลาง เจาหนาที่งานอาคารของคณะตาง ๆ ในการสํารวจนี้สภาพหองที่ยังคงใชเปนหองบรรยาย  เกาอี้เรียน 
อุปกรณการสอน ตามรายงานที่เปนขอมูลเดิมของปการศึกษาที่ผานมา 
 การสํารวจนี้ดูในเรื่องสภาพที่ใชงานได และสภาพชํารุดเสียหายที่เปนอุปสรรคตอการสอนในปการศึกษา
ใหม รวมท้ังอุปกรณการสอนใหมที่ไดรับงบประมาณจัดหามาเพื่อขึ้น จากนั้นผูปฏิบัติงานจะปรับปรุงขอมูลเหลานี้
ในฐานขอมูล (up-date) ตามเอกสารหมายเลข 3.1 3.2 และ 3.3 
 ขั้นตอนที่ 2 
 ออกบันทึกสอบถามคณะเพื่อขอทราบสื่อการเรียนการสอนรายวิชาที่เปดสอนประจําภาคการศึกษา         
ณ ศูนยรังสิต  
 จุดประสงค  เพื่อจัดหองบรรยายที่มีสื่อการสอนตามความตองการของผูสอน เปนการตอบสนองความ
ตองการเพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน หากหองบรรยายมีสื่อการสอนที่ไมตรงความตองการ หรือกรณีสื่อการ
สอนชํารุด หรือไมมีสื่อการสอนตามที่ผูสอนตองการ  มีสวนทําใหการสอนของผูสอนไมบรรลุวัตถุประสงคฯ และยัง
สงผลตอคุณภาพการสอนของผูสอน รวมไปถึงคุณภาพของความรูที่นักศึกษาควรไดรับ  สํานักทะเบียนฯ ในฐานะ
ผูบริหารจัดการหองบรรยาย จะรวบรวมความตองการดังกลาวแจงไปยังสํานักงานอาคารสถานที่  หรือคณะ ซึ่งเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบดานกายภาพของอาคารและสื่อการเรียนการสอนโดยตรง ไดจัดหางบประมาณมาจัดสรร
ใหกับสื่อการสอนตามขอมูลที่สํานักทะเบียนฯ แจงไป  เอกสารหมายเลข 3.4 และ 3.5 
 ผลที่คาดหวัง    
 1. สํานักทะเบียนฯ เปนสื่อกลางหรือผูประสานงานที่ดีระหวางผูสอนกับเจาของอาคารสถานที่  
 2. เจาของอาคารสถานที่จักไดขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับอาคารบรรยาย ไปวางแผนเชิงรุก ในพัฒนา
คุณภาพอาคารสถานที่ใหทันกับความตองการของผูใช 
 3. ผูสอนไดรับการบริการที่มีคุณภาพ ทั้งในดานอาคารสถานที่ สื่อการสอน และการประสานงานที่ดีทําให
ผูสอนสามารถสอนนักศึกษาตามแผนที่วางไว 
 ขั้นตอนที่ 3 
 ผูปฏิบัติงานนําบันทึกแจงสื่อการสอนรายวิชาจากคณะ มาวิเคราะหการใชหองบรรยาย และหองปฏิบัติการ
ดานภาษา โดยใชหลักการดังตอไปนี้ 
 หลักการที่ 1 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 จะมีลักษณะการจัดหองบรรยายมี         
2 ลักษณะ คือ 
  1.1  วิชาที่ตองใชหองบรรยายขนาดใหญ ความจุต้ังแต 300-1,000 คน ไดแก วิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 1 
ซึ่งนักศึกษาชั้นปที่ 1 ตองเรียนในชั้นปที่ 1 เทานั้น   
  1.2 วิชาที่ตองใชหองบรรยายขนาดเล็ก ความจุ 30-50 คน ไดแก วิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 1 ที่เปนวิชา
ภาษาจะมีลักษณะการสอนที่ผูสอนตองมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เพื่อฝกทักษะตาง ๆ ทั้ง อาน พูด ฟง เขียน   
  1.3 วิชาที่ตองใชหองบรรยายขนาดกลาง ความจุต้ังแต 100-300 คน ไดแก วิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2 
ซึ่งเปนวิชาบังคับ และ/หรือวิชาบังคับเลือก ซึ่งนักศึกษาชั้นปที่ 1 อาจเรียนในชั้นปที่ 1 หรือชั้นปที่ 2 ได ขึ้นอยูกับ
แผนการศึกษาของหลักสูตรคณะนั้น ๆ  
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 หลักการที่ 2  หลักสูตรวิชาคณะตั้งแตชั้นปที่ 2 ขึ้นไป ไดแก วิชาแกนคณะ วิชาเฉพาะสาขา จะมี       
ความตองการใชหองบรรยายความจุประมาณ 30 คน 50 คน 100 คน วิชาดังกลาวมีทั้งที่เปดสอนใหกับเฉพาะ
นักศึกษาคณะตนเอง และเปดสอนใหบริการคณะอื่นในชวงเวลาตางกัน 
 หลักการที่ 3 วิชาที่คณะผูใหบริการเปดสอนวิชาคณะตนเองใหกับคณะอื่น ในกลุมของวิชาโท และหรือวิชา
เลือกเสรี จะมีความตองการใชหองบรรยายความจุประมาณ 30 คน ถึง 500 คน  ขึ้นอยูกับลักษณะวิชาดังตอไปนี้ 
  3.1 วิชาทักษะดานภาษาตางประเทศของสถาบันภาษา และของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร
จะมีนักศึกษา ประมาณ 25-35 คน และวิชาฝกทักษะปฏิบัติดานกิจกรรม จะมีนักศึกษาประมาณ 40 คน 
  3.2 วิชาบรรยาย และหรือบรรยายพรอมปฏิบัติภาคสนาม นอกสถานที่ในชวงปดภาค หรือชวงที่
ผูสอนกําหนด ของคณะผูใหบริการที่เปนกลุมวิชาเลือก จะมีนักศึกษาประมาณ 100 คน ถึง 500 คน 
 หลักการที่ 4  พิจารณาสื่อการสอนที่มีอยูในหองบรรยายของอาคารตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูสอนในกลุมวิชาตางๆ เพื่อหาความเหมาะสมในการจัดวิชาลงหองบรรยาย 
 ขั้นตอนที่ 4  
 จัดหองบรรยาย  โดยดูวิชาจากรายงานตารางสอน-สอบ  PrgTimeTable  เอกสารหมายเลข 3.6 ที่พิมพ
ออกมาเปนเอกสาร นํามาระบุวิชาลงในแบบฟอรม EN-014-0 เอกสารหมายเลข 3.7 ตารางการใชหองบรรยาย
อาคาร............. ประจําภาค/ ประจําปการศึกษา  
 จุดประสงค  

1. เพื่อใหรูวาหองบรรยายในอาคาร ณ ชวงเวลานั้น ใชสอนวิชาอะไร  
2. ตารางการใชหองบรรยายอาคาร...... (แบบฟอรม EN-014-0)  จะแสดงใหเห็นหองบรรยายใน  อาคาร
นั้น ๆ ชวงเวลาใดถูกใช และชวงเวลาใดยังวางอยู  

 ผลที่คาดหวัง    
เพื่อปองกันการจัดหองบรรยายซ้ําซอน  
 

   เอกสารหมายเลข 3.6    เอกสารหมายเลข 3.7 
 

  
 
 ขั้นตอนที่ 5 
 นําหมายเลขหองบรรยายในชวงเวลาที่ระบุวิชานั้น ตามตารางการใชหองบรรยายอาคาร...... (แบบฟอรม 
EN-014-0) ลงในเอกสารรายงานตารางสอน-สอบ  PrgTimeTable  ชองอาคาร/หองบรรยาย ไวเปนเอกสารตนแบบ
ที่จะนําไปใชงานระบุหองบรรยายลงในระบบงาน สารสนเทศเพื่อการศึกษา   
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 เอกสารหมายเลข 3.8 
 

 
 
 จุดประสงค  
 1. เพื่อสอบทานวิชาที่เปดสอนตามเอกสารรายงานตารางสอน-สอบ  PrgTimeTable   ถูกนํามาจัดลงหอง
บรรยายครบถวน 
 ผลที่คาดหวัง 
 วิชาที่เปดสอนถูกจัดหองบรรยายครบถวน  
 ขั้นตอนที่ 6 

1) เขาสูระบบงาน ตารางสอน-สอบขอ 2 จัดการเรียน/สอน  
 2) นําเอกสารรายงานตารางสอน-สอบ  PrgTimeTable   ชองอาคาร /หองบรรยาย ที่เปนเอกสารตนแบบ 
 3) เลือกระดับการศึกษา  
 4) เลือกภาคการศึกษา  
 5) ระบุวิชาที่ตองการ 
 6) ระบุหองบรรยาย ตามรูปแบบของระบบการแสดงผลหองบรรยายที่ถูกจัดแลว จะแสดงผลทันที ณ real 
time  
 

             เอกสารหมายเลข 3.9        เอกสารหมายเลข 3.10 
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ความหมายของการแสดงผลทันที ณ real time คือ เมื่อผูใชบริการเขาสูระบบทาง Internet ของสํานัก
ทะเบียนฯ www.reg.tu.ac.th คลิกที่เมนูดานซายมือ ระบบบริการทางการศึกษา จะเขาสูหนาตอไป 

1) คลิกเมนูดานซายมือ คนหารายวิชา   
 2) เลือกคณะของวิชาที่ตองการคนหา  
 3) เลือกภาคการศึกษา  
 4) เลือกศูนยพระจันทร/ศูนยรังสิต  
 5) เลือกระดับการศึกษา ใสรหัสวิชาเปนอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหม พรอมดอกจันทน * 
 6) คลิกคนหา จะปรากฏตารางสอนที่แสดงรายวิชาที่เปดสอน sec/gr วัน-เวลา หองบรรยาย พรอมจํานวน
รับและสถานะของวิชาและในขณะเดียวกันหากผูใชบริการไมวาเปนนักศึกษา หรือผูสอนเขาสูระบบในขณะที่     
การบันทึกหองบรรยายกําลังดําเนินอยู ผูใชบริการทั้งนักศึกษาและผูสอน ที่เขาสูระบบโดยการ login ดวย รหัสผาน
(password) ของตนเอง ถาเปนนักศึกษาจะสามารถเรียกดูตารางเรียน-ตารางสอบของตนเอง เอกสารหมายเลข
3.11 3.12 3.13 และ 3.14  ถาเปนผูสอนจะเรียกดูตารางสอนอาจารย และเห็นหองบรรยายไดทันที เอกสาร
หมายเลข 3.15 และ3.16 
 
      เอกสารหมายเลข 3.11                     เอกสารหมายเลข  3.12 
 

  
 
                 เอกสารหมายเลข 3.13            เอกสารหมายเลข 3.14 
 

   
 
 



 
                       การจัดการความรู เร่ือง การจัดหองบรรยาย ท่ีศูนยรังสิต   
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                     เอกสารหมายเลข 3.15    เอกสารหมายเลข 3.16 
 

  
 
 ขั้นตอนที่ 7 
 1) เขาสูระบบงานตารางสอน-ตารางสอบ repCLASS  
 2) เลือกรายการดานซายมือ รายงานตารางสอน-สอบ   
 3) เลือกขอ 1 รายงานตารางสอน-ตารางสอบ  จะเขาสูหนาจอเลือกเงื่อนไข  เพื่อพิมพรายงาน 
ตารางสอน-ตารางสอบ ทีละคณะ  

 การเลือกเงื่อนไขในการสั่งพิมพ  
 3.1) เลือกศูนยของตารางสอน  
 3.2) กําหนดขอบเขตระดับการศึกษาที่ตองการจะพิมพรายงานนี้  
 3.3) เลือกคณะ เลือกปการศึกษาและภาค  
 3.4) คลิกปุม PROCESS 

 ระบบงานจะแสดงผลรายงานตารางสอน-สอบ และสั่งพิมพออกมาเปนเอกสาร แยกเปนคณะ เพื่อสงออก
พรอมบันทึกถึงเลขานุการคณะ ไวใชเปนเอกสารอางอิงตอไป  
 
           เอกสารหมายเลข 3.17    เอกสารหมายเลข 3.18 
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                                                  เอกสารหมายเลข 3.19 
 

 
 
 ขั้นตอนที่ 8 
 เพื่อใหเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล ไดทราบขอมูลหองบรรยายที่ถูกจัด
เรียบรอยแลว จึงมีความจําเปนที่จะตองแจงโดยสงจดหมายอิเลคทรอนิกส (e-office) ใหกับหัวหนาฝาย และ
เจาหนาที่ ทุกฝายในสํานักทะเบียนและประมวลผล ไดทราบและเขาดูหองบรรยายในระบบงานดังกลาวได   
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บทที่ 4 
ปจจัยประกอบการจัดหองบรรยาย 

 
4.1  การออกบันทึกถามความตองการใชส่ือการเรียนการสอน 
 กอนเปดภาคการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล จะออกบันทึกสอบถามคณะที่เปดสอนรายวิชา
ประจําภาคการศึกษา ณ ศูนยรังสิต เพื่อขอทราบลักษณะหองบรรยาย สื่อการเรียนการสอนที่ตองการใชวิชา
ตอเนื่องของผูสอน ขอจํากัดดานสุขภาพของผูสอน  

จุดประสงค   
 1. เพื่อจัดหองบรรยายใหตรงกับความตองการของผูสอน รวมทั้งสื่อการสอน  
 2. อํานวยความสะดวกแกผูสอน ในเรื่องสอนวิชาตอเนื่อง ที่มีจํานวนนักศึกษาใกลเคียงกันทั้ง 2 วิชา  
4.2 สรุปความตองการของผูสอน 
 แบบฟอรมแจงความตองการใชสื่อการเรียนการสอนในหองบรรยาย ประจําภาคการศึกษาแบบฟอรม
ดังกลาว ถูกสรางขึ้นมาเปนเครื่องมือเพื่อรวบรวมความตองการของผูสอนแตละทาน จะสรุปออกมาเปนขอมูลที่เปน
เอกสารขอมูลประกอบการจัดหองบรรยายได 3 ประเภท 
 4.2.1 อาจารยผูสอนที่มีวิชาสอนในความจุเทากัน ทุกวิชา ตลอดวันของการสอน ตองนํามาทําสรุป 
รายวิชาที่อาจารยผูนั้นสอน   ไดแก วิชาภาษาอังกฤษ (EG) วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (EL) วิชาภาษาไทย (TH)   
โดยใชชื่อผูสอนเปนหลักแจงจําแนกวิชา/section    
 

เอกสารหมายเลข 4.1 
 

 
 

4.2.2  วิชาที่อาจารยสอนทานหนึ่งสอน 2 หรือ 3วิชาในวันเดียวกัน แตตางเวลาและมีจํานวนนักศึกษาที่
แตกตางกัน ทําใหไมสามารถใชหองบรรยายเดิมสอนวิชาเหลานั้นได  จะจัดในหองบรรยายที่มีความจุเหมาะสมกับ
จํานวนผูที่จดทะเบียนและมีสื่อการเรียนการสอนตามที่ผูสอนแจงขอในหองที่ใกลเคียงกันในหองที่ใกลเคียงกับหอง
เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูสอนเดินนอยที่สุด  
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เอกสารหมายเลข4.2 
 

 
  
 4.2.3  ตารางเจาหนาที่ประจําคณะตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลเครือขายในการติดตอประสานงานกับผูสอนที่
ใชหองบรรยายในอาคารนั้น ๆ  โดยมีกิจกรรมหลัก คือ 
   1) บริการอาจารยไดในเรื่องการใชสื่อการเรียนการสอน 
   2) ประสานงานจากสํานักทะเบียนฯ ถึงผูสอน 
   3) เปด-ปดหองบรรยาย และจัดหาน้ําบริการอาจารย 
 

ตามเอกสารหมายเลข 4.3 
 

 
 

4.3 ความรูทางเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป และหลักสูตรคณะ/สาขาวิชา 
 ผูปฏิบัติงานจัดหองบรรยาย จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบขึ้น
ดวย หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป เปนหลักสูตรที่นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคณะ ทั้งสายสังคมศาสตร สายวิทยาศาสตร 
และสายสุขศาสตร ตองเรียนในชั้นปที่ 1 และหลักสูตรของคณะสาขาวิชา  
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 จุดประสงค 
 1. เพื่อใหเขาใจถึงลักษณะวิชาที่นักศึกษาแตละชั้นปตองจดทะเบียนเรียน เพราะมีผลตอการจัดขนาด
ความจุหองบรรยายใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้น 
 2. เพื่อใหเขาใจถึงการวางแผนการศึกษาของนักศึกศึกษา แตละชั้นปซึ่งจะมีผลตอการใชขนาดความจุ
หองบรรยาย  
4.4 ผลการสํารวจความพึงพอใจ 

ประมาณสัปดาหที่  3 ของการเปดภาคการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล จะแจกแบบสอบถาม
ขอมูลความพึงพอใจของอาจารยผูใชบริการ เพื่อนํามาวิเคราะหความพึงพอใจการใชหองบรรยายของอาจารย 
ภายหลังที่สํานักทะเบียนฯ ไดจัดหองบรรยายตามขอมูลสื่อการเรียนการสอน ที่ผูสอนแจงมากอนเปดภาค 

จุดประสงค   
1.  เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของอาจารยที่ใชบริการหองบรรยาย  
2.  เพื่อทราบปญหาตาง ๆ ที่อาจารยใชบริการหองบรรยาย ในแบบสอบถามไดอธิบายคําจํากัดความ   

การจัดหองบรรยายสําหรับรายวิชาที่เปดสอน ณ ศูนยรังสิต มีหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
  2.1. สํานักงานอาคารสถานที่ / คณะ   มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมหองบรรยาย และ
อุปกรณการเรียนการสอนสําหรับหองเรียนและหอง Lab   ใหพรอมแตละภาคการศึกษาโดยมีเจาหนาที่ควบคุมดูแล 
อุปกรณโสตภายในหองเรียนอาคารตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานนั้น 
  2.2. สํานักทะเบียนและประมวลผล รับผิดชอบจัดหองบรรยายใหถูกตองตามรายวิชาที่เปดสอนตาม
ภาคการศึกษา ภายใตสื่อการเรียนการสอน ที่ผูสอนแจงความตองการเปนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ๆ 
 
                              เอกสารหมายเลข 4.4        เอกสารหมายเลข 4.5 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
                       การจัดการความรู เร่ือง การจัดหองบรรยาย ท่ีศูนยรังสิต   
 

โดย: คณะกรรมการจัดการองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล กันยายน 2551                                                           21/23 

 ผลจากการสอบถามความพึงพอใจผูที่ใชบริการหองบรรยาย ภาค 1 และภาค 2 ปการศึกษา 2551 เปน
ดังนี้ 

เอกสารหมายเลข 4.5 
 

 
 

 ผลสํารวจจากแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจที่ใชบริการหองบรรยาย ณ ศูนยรังสิตที่สํานักทะเบียน
และประมวลผล จัดไวใหในระดับใด ดังนี้ 
 1. สํานักทะเบียนฯ จัดหองบรรยายใหเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา (ภายใตสื่อการเรียนการสอนปกติ)   

โดยมีคาเฉล่ีย 4.14  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก   คิดเปน  80.36 % 
2. ทานไดสื่อการเรียนการสอนตามที่ทานแจงขอใชเมื่อสํานักทะเบียนฯ สอบถาม 

โดยมีคาเฉล่ีย 4.15  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  คิดเปน  76.83 % 
3. ทานไดรับความสะดวกในการติดตอขอใชหองบรรยายเพื่อสอนชดเชย/จัดสอบยอย / อืน่  ๆ 

โดยมีคาเฉล่ีย 3.94  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเปน  70.25 % 
4. ทานพอใจกับการให คําแนะนํา  และการแกไขปญหาเกี่ยวกับหองบรรยายของสํานักทะเบียนฯ 

โดยมีคาเฉล่ีย 3.90  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเปน  67.48 % 
5. สํานักทะเบียนฯ ประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับหองบรรยายอยางทั่วถึง 

โดยมีคาเฉล่ีย 3.58  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเปน  55.76 % 
6. ทานไดรับความพอใจและสะดวกกับการทราบหองบรรยายผาน www.reg.tu.ac.th 

โดยมีคาเฉล่ีย 3.63  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเปน  53.16 % 
7. ทานพอใจกับการจัดหองบรรยายสําหรับวิชาที่สอนเวลาตอเนื่องกนั 

โดยมีคาเฉล่ีย 3.86  หมายถงึ มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเปน  67.48 % 
8. การบริการของเจาหนาที่สํานักทะเบียนฯ เกีย่วกับการขอใชหองบรรยาย 

โดยมีคาเฉล่ีย 3.88  หมายถงึ มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเปน  69.33 % 
9. โดยภาพรวมงานบริการของสํานักทะเบียนฯ ในเรื่องจัดหองบรรยายทานไดรับความพอใจ 

ในระดับใดโดยมีคาเฉลี่ย 3.88  หมายถงึ มีความพงึพอใจปานกลาง คิดเปน  72.29 
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 ผลจากการสอบถามความพึงพอใจผูที่ใชบริการหองบรรยาย ภาค 2 ปการศึกษา 2551 เปนดังนี้  
 

เอกสารหมายเลข 4.6 
 

 
 

จากตารางอธิบายไดวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจที่ใชบรกิารหองบรรยาย ณ ศูนยรังสิตที่
สํานักทะเบียนและประมวลผล จัดไวใหในระดับใด ดังนี้  

1. ไดรับหองบรรยายที่มีความเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา  
โดยมีคาเฉล่ีย 4.22  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก   คิดเปน  86.57 % 

2. ไดรับหองบรรยายที่มีสื่อการสอนครบตามที่ทานแจงความตองการ 
โดยมีคาเฉล่ีย 4.28  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  คิดเปน  85.82 % 

3. พอใจกับการจัดหองบรรยายสําหรับวิชาที่ทานตองสอนเวลาตอเนื่อง 
โดยมีคาเฉล่ีย 4.27  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  คิดเปน  87.10 % 

4. ไดรับทราบการประกาศหองบรรยายประจําภาคอยางทั่งถึง 
โดยมีคาเฉล่ีย 3.92  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเปน  72.52 % 

5. พอใจและสะดวกกับการทราบหองบรรยายผาน www.reg.tu.ac.th 
โดยมีคาเฉล่ีย 3.54  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเปน  58.91 % 

6. ไดรับความสะดวกในการติดตอขอใชหองบรรยายเพื่อสอนชดเชย หรือจัดสอบยอย 
โดยมีคาเฉล่ีย 3.84  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเปน  68.60 % 

7. ไดรับบริการทีร่วมเร็วทันเวลาจากสํานักทะเบียนฯในการติดตอขอใช หองบรรยายกรณเีรงดวน 
โดยมีคาเฉล่ีย 3.77  หมายถงึ มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเปน  63.48 % 

8. รูสึกพอใจกับการใหคําแนะนํา แกปญหาเกี่ยวกับหองบรรยายรวมทั้งการประสานงาน 
ขอเจาหนาที่สํานักทะเบียนฯ กับงานอาคารสถานที่ที่เปนเจาของหองบรรยาย 
โดยมีคาเฉล่ีย 3.89  หมายถงึ มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเปน  68.55 % 
จากผลสํารวจความพึงพอใจทั้งภาค 1 และภาค 2 ปการศึกษา 2550 มีขอสังเกตที่จะนํามาพัฒนา 

งานของการใหบริการโดยการสรางสื่อที่เขาถึงผูใชบริการใหมากที่สุด กลาวคือ กอนหนาที่จะมีเทคโนโลยีใหบริการ
การประกาศหองบรรยายที่ www.reg.tu.ac.th  ผูสอนจะทราบหองบรรยายโดยเจาหนาที่งานบริการของคณะจะแจง
ผูสอนเปนรายคน  แตเมื่อมีเทคโนโลยีมาชวย  การใหบริการแจงหองบรรยายผานเว็บไซด ซึ่งเปนการเปลี่ยน
วัฒนธรรมของผูสอน ทําใหความพึงพอใจในการ ทราบหองบรรยายผานเว็บไซด (ภาค 1 และภาค 2 ปการศึกษา 
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2551) แมจะมีคะแนนระดับปานกลาง เทากับ 3.58 และ3.54 (จาก 5 คะแนนเต็ม) ตามลําดับ แตก็เปนขอที่มี
คะแนนต่ําที่สุดของความพึงพอใจในทุกๆ ดาน สอดคลองกับ การประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับหองบรรยายอยาง
ทั่วถึง (ภาค 1 ปการศึกษา 2551) ที่สํานักทะเบียนฯ อาจขาดวิธีการที่ดีในการเลือกใชสื่อ หรือชองทางในการ
ประชาสัมพันธ ขอมูลหองบรรยาย ซึ่งมีคะแนนต่ําเชนกัน 

จากการวิเคราะหทําใหเกิดแนวคิดในการสรางสื่อประชาสัมพันธที่เปนคูมือสําหรับผูสอนในการดูหอง
บรรยาย  “How to Down Load Class List ?”  ดูนักศึกษาในรายวิชาที่สอน ดูนักศึกษาในที่ปรึกษาและอื่น ๆ ที่
เปนบริการทางเวบไซตของสํานักทะเบียนและประมวลผล  
                                                          
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรูงานจัดหอังบรรยาย ที่ศูนยรังสิต 
กันยายน 2551 




