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1. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดรายละเอียดการพัฒนารายวิชา  ใหมีมาตรฐานตามสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)
2. ขอบเขต

ครอบคลุมกระบวนการพัฒนารายวิชา   หมวดวิชา  แผนการศึกษา  คําอธิบายรายวิชา  ตาม
เกณฑมาตรฐานของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3 ผูรับผิดชอบ

3.1สาขาวิชา/คณะ
3.2 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3.3 คณบดี

4. คําจํากัดความ
4.1 เกณฑมาตรฐาน หมายถึง มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดาน
วิชาการและวิชาชีพ

4.2 การพัฒนารายวิชา หมายถึง การจัดทําแผนการดําเนินงานจัดการเรียนรูหรือเคาโครง
แผนการศึกษา โดยมีการกําหนดรายละเอียดการจัดการเรียน เพื่อใหผู เรียนเกิดผลการเรียนรู ตาม
จุดประสงคหรือจุดมุงหมายตามที่กําหนดไว

4.3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หมายถึง  คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มี
หนาที่หลักในการพิจารณา เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติโดยคํานึงถึงความเปนอิสระ
และความเปนเลิศทางวิชาการ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การเสนอขอเปดรายวิชาใหม
       วัตถุประสงค  เพื่อดําเนินการขออนุมัติเปดรายวิชาใหม

ผูรับผิดชอบ วิธีปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลา
สาขาวิชา / 
คณะ

1. ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการขอเปดรายวิชา
ใหมของมหาวิทยาลัยรายภัฏสกลนคร

M01-สสท-SD-17-001 ตามความ
เหมาะสม

สาขาวิชา / 
คณะ

2. ศึกษาคนควาขอมูลรายละเอียดของรายวิชาที่จะ
ขอเปด

M01-สสท-SD-17-002 ตามความ
เหมาะสม

สาขาวิชา / 
คณะ

3. ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นภายในภาควิชา M01-สสท-PM-17 ตามความ
เหมาะสม

สาขาวิชา / 
คณะ

4. จัดการดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับ
รายวิชาที่จะขอเปด  เพื่อเสนอคณบดีขออนุมัติ

M01-สสท-PM-17 ตามความ
เหมาะสม

สาขาวิชา/
คณะ

5.จัดการพัฒนารายวิชาที่จะขอเปดใหมตาม
รายละเอียดและขั้นตอนของการขอเปดรายวิชา
ใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

M01-สสท-PM-17
M01-สสท-WI-17-01

ตามความ
เหมาะสม

สาขาวิชา/
คณะ

6. นําเสนอรายละเอียดรายวิชาที่ขอเปดใหมตอ
คณบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการขอเปดรายวิชา
ใหม

M01-สสท-PM-17 ตามความ
เหมาะสม

คณบดี 7.พิจารณาทบทวนความถูกตองของรายละเอียด
รายวิชาที่ขอเปดใหมแลวใหขอเสนอแนะ แกไข 
ปรับปรุง (ถาม)ี

M01-สสท-PM-17 ตามความ
เหมาะสม

สาขาวิชา/
คณะ

8. ทําการปรับปรุงแกไขรายละเอียดตาม
ขอเสนอแนะของคณบดี (ถามี)

M01-สสท-PM-17 ตามความ
เหมาะสม

สาขาวิชา/
คณะ

9.บรรจุรายวิชาลงในหลักสูตรที่ทําการพัฒนาขึ้น M01-สสท-PM-17 ตามความ
เหมาะสม
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5.2 การเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
วัตถุประสงค  เพื่อทําการปรับปรุงรายวิชาเดิมใหมีความสมบูรณมากกวาเดิม

ผูรับผิดชอบ วิธีปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลา
สาขาวิชา / คณะ 1. ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการขอเปด

รายวิชาใหมของมหาวิทยาลัยรายภัฏ
สกลนคร

M01-สสท-PM-07
M01-สสท-SD-17-001

ตามความ
เหมาะสม

สาขาวิชา / คณะ 2. ศึกษาคนควาขอมูลรายละเอียดของ
รายวิชาที่จะขอเปด

M01-สสท-PM-07
M01-สสท-SD-17-002

ตามความ
เหมาะสม

สาขาวิชา / คณะ 3. ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นภายใน
ภาควิชา

M01-สสท-PM-17 ตามความ
เหมาะสม

สาขาวิชา / คณะ 4. จัดการดําเนินการจัดเตรียมเอกสาร
เกี่ยวกับรายวิชาที่จะขอเปด  เพื่อเสนอคณบดี
ขออนุมัติ

M01-สสท-PM-17 ตามความ
เหมาะสม

สาขาวิชา/คณะ 5.จัดทํารายละเอียดการปรับปรุงรายวิชาตาม
แบบฟอรมที่สํานักสงเสริมวิชาการและ             
งานทะเบียนกําหนด

M01-สสท-PM-17 
M01-สสท-WI-17-02

ตามความ
เหมาะสม

สาขาวิชา/คณะ 6. นําเสนอรายละเอียดการปรับปรุงรายวิชา
ตอคณบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการขอ
เปดรายวิชาใหม

M01-สสท-PM-17 ตามความ
เหมาะสม

คณบดี 7.พิจารณาทบทวนความถูกตองของ
รายละเอียดการปรับปรุงรายวิชาแลวให
ขอเสนอแนะ แกไข ปรับปรุง (ถาม)ี

M01-สสท-PM-17 ตามความ
เหมาะสม

สาขาวิชา/คณะ 8. ทําการปรับปรุงแกไขรายละเอียดตาม
ขอเสนอแนะของคณบดี (ถาม)ี

M01-สสท-PM-17 ตามความ
เหมาะสม

สาขาวิชา/คณะ 9.บรรจุรายวิชาลงในหลักสูตรที่ทําการ
พัฒนาขึ้น

M01-สสท-PM-17 ตามความ
เหมาะสม
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6. เอกสารที่เกี่ยวของ
6.1 ระเบียบปฏิบัติงาน

6.1.1 ระเบียบปฏิบัติงานการการพัฒนารายวิชา (M01-สสท-PM-17)
6.2 วิธีปฏิบัติงาน

6.2.1 วิธีปฏิบัติงานการจัดทํารายละเอียดการขอเปดรายวิชาใหม
          (M01-สสท-WI-17-01)
6.2.2 วิธีปฏิบัติงานการจัดทํารายละเอียดการขอปรับปรุงรายวิชา
          (M01-สสท-WI-17-02)

6.3 แบบฟอรม
6.3.1 แบบฟอรมขอเปดรายวิชาใหม (M01-สสท-FM-17-001)
6.3.2 แบบฟอรมขอปรับปรุงรายวิชา (M01-สสท-FM-17-002)

6.4 เอกสารสนับสนุน
6.4.1 เอกสารการเสนอขอเปดรายวิชาใหมและขอปรับปรุงรายวิชา 
          (M01-สสท-SD-17-001)
6.4.2  เอกสารเกี่ยวกับรายวิชาที่จะขอเปด (M01-สสท-SD-17-002)
6.4.3  เอกสารรายวิชาที่จะทําการปรับปรุง (M01-สสท-SD-17-003)


