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บันทึกการประกาศใช

แกไขครั้งที่ วันที่ รายละเอียดการปรับปรุง
02 1 เมษายน 2553 ไมมีการแกไขปรับปรุงกระบวนการทํางาน
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1. วัตถุประสงค
เพื่อทําการสํารวจความพรอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในดานตางๆ เพื่อที่จะทํา

การเปดหลักสูตรใหม
2. ขอบเขต

คลอบคลุมถึง การสํารวจความพรอมในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คือ 
การสํารวจขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูสอน/ สํารวจหองเรียน/หองปฏิบัติการ/
เครื่องมือ/สื่อการเรียนการสอน/ การจัดตั้งงบประมาณประจําหลักสูตร/วางแผนการรับนักศึกษา/
สํารวจแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ
3 ผูรับผิดชอบ

3.1สาขาวิชา/คณะ
3.2 งานบริหารบุคคลและนิติกร
3.3 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4. คําจํากัดความ
4.1 การสํารวจ หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย ขอมูลอาจารยประจํา

หลักสูตร/อาจารยผูสอน/ สํารวจหองเรียน/หองปฏิบัติการ/เครื่องมือ/สื่อการเรียนการสอน/ การ
จัดตั้งงบประมาณประจําหลักสูตร/ วางแผนการรับนักศึกษา/ สํารวจแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ

4.2 ความพรอม หมายถึง สภาพที่เตรียมพรอมในการปฏิบัติ หรือดําเนินกิจกรรมนั้นๆให
สามารถสําเร็จลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพอันเปนผลมาจากการเตรียมตัวไวแลวสําหรับกิจกรรม
นั้นๆ

4.3 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรที่จะทําการพัฒนาปรับปรุง หรือเปดสอน

4.4 หองเรียน หมายถึง หองที่ใชดําเนินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
4.5 เครื่องมือ หมายถึง เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการดําเนินการจัดการเรียนการ

สอนในทุกรายวิชา
4.6 หองปฏิบัติการ หมายถึง หองที่ใชทําการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติการ
4.7 การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึง การจํากัดวงเงินที่จะใชงบประมาณในการพัฒนา

หลักสูตรแตละหลักสูตร
4.8 วางแผนการรับนักศึกษา หมายถึง แผนการที่จะรับนักศึกษาในปนั้นๆ
4.9 การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทําหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรใหดีขึ้น เพื่อใหเหมาะกับความตองการของบุคคล และสภาพสังคม
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การสํารวจความพรอมของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูสอน

วัตถุประสงค  เพื่อสํารวจความพรอมของอาจารยที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปน
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนในรายวิชาที่จะเปดสอนในหลักสูตร

ผูรับผิดชอบ วิธีปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลา
สาขาวิชา/
คณะ/งาน
บริหารบุคคล
และนิติกร

1 .  ด า ว น โ ห ล ด ข อ มู ล อ า จ า ร ย ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต
http://eport.snru.ac.th หรือจัดการขอขอมูลที่ งาน
บริหารบุคคลและนิติกร เพื่อทําการสํารวจขอมูล
อาจารย ที่สังกัดอยูในภาคสาขาวิชาและคณะวามี
คุณสมบัติที่จะเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดหรือไม

M01-สสท-WI-07-01
M01-สสท-PM-07

5 วัน

สาขาวิชา/คณะ 2.สรุปและวิเคราะหขอมูลอาจารยในสวนของคุณวุฒิ
ของอาจารยที่สังกัดอยูในสาขาวิชาและคณะ

M01-สสท-PM-07 7 วัน

สาขาวิชา/คณะ 3. ทําหนังสือติดตอขอเชิญอาจารยใหมาเปนอาจารย
ประจําหลักสูตร/ อาจารยผูสอน

M01-สสท-PM-07 5 วัน

5.2 การสํารวจหองเรียน /หองปฏิบัติการ /เครื่องมือ /สื่อการเรียนการสอน
วัตถุประสงค  เพื่อทําการสํารวจทรัพยากรตางๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

หองเรียน/ หองปฏิบัติการ/ เครื่องมือ และสื่อการเรียนการสอน
ผูรับผิดชอบ วิธีปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลา

สาขาวิชา/คณะ 1. สํารวจหองเรียน/หองปฏิบัติการตามอาคารเรียน
และอาคารตางๆ ที่เปดใหมีการเรียนการสอน

M01-สสท-PM-07 3 วัน

สาขาวิชา/คณะ 2. สํารวจเครื่องมือเฉพาะทางที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนเฉพาะทาง

M01-สสท-PM-07 3 วัน

สาขาวิชา/คณะ 3. สํารวจสื่อการเรียนการสอน/ หองสมุด และ
อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

M01-สสท-PM-07 3 วัน

สาขาวิชา/คณะ 4. สรุปและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจ M01-สสท-PM-07 3 วัน
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5.3 การจัดตั้งงบประมาณประจําหลักสูตร
วัตถุประสงค  เพื่อทําการจัดตั้งงบประมาณสําหรับการพัฒนาหลักสูตร

ผูรับผิดชอบ วิธีปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลา
สาขาวิชา/คณะ 1.จัดการทําบันทึกขอจัดตั้ งงบประมาณประจํา

หลักสูตรที่จะทําการเปดใหม
M01-สสท-WI-07-02
M01-สสท-PM-07
M01-สสท-FM-07-001

3 วัน

สาขาวิชา/คณะ 2. เสนอผลสรุปงบประมาณประจําหลักสูตรตอ
ผูบังคับบัญชา

M01-สสท-PM-07 2 วัน

ผูบังคับบัญชา 3. อนุมัติงบประมาณประจําหลักสูตร M01-สสท-PM-07 2 วัน

5.4 การวางแผนการรับนักศึกษา
วัตถุประสงค  เพื่อทําการจัดทําแผนการรับนักศึกษาในแตละสาขาวิชาและ

แตละคณะ
ผูรับผิดชอบ วิธีปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลา

สาขาวิชา/คณะ 1. จัดการขอขอมูลนักศึกษาที่กําลังศึกษาตอใน
สาขาวิชาและคณะ ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อทําการสํารวจขอมูลนักศึกษาที่เขามา
ศึกษาตอในสาขาวิชาและคณะ 

M01-สสท-PM-07 5 วัน

สาขาวิชา/คณะ 2. สรุปและวิเคราะหขอมูลนักศึกษาที่ไดจากการ
สํารวจ

M01-สสท-PM-07 7 วัน

สาขาวิชา/คณะ 3. จัดทําแผนการรับนักศึกษา M01-สสท-PM-07 7 วัน
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6. เอกสารที่เกี่ยวของ
6.1 ระเบียบปฏิบัติงาน

6.1.1 ระเบียบปฏิบัติงานการสํารวจความพรอมของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปด
                       หลักสูตร (M01-สสท-PM-07)
6.2 วิธีปฏิบัติงาน

6.2.1 วิธีปฏิบัติงานการสํารวจขอมูลอาจารย (M01-สสท-WI-07-01)
6.2.2 วิธีปฏิบัติงานการจัดตั้งงบประมาณประจําหลักสูตร (M01-สสท-WI-07-01)

6.3 แบบฟอรม
6.3.1 แบบฟอรมการของบประมาณ (M01-สสท-FM-07-001)

6.4 เอกสารอางอิง
ไมมี


