
 
 

 
 

 
 

หน้นา้ 1 จาก 4 

 



  หน้า 2 จาก 4 
 

กระบวนการรายละเอียดของการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ขั้นตอนที ่ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา 
    หลักสูตรระยะส้ัน   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1. ตวัแทน
1. ประธาน 
2. รองประธาน 
3. กรรมการ - คณบดีทุกคณะ 
4. กรรมการ - สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5. กรรมการและเลขานุการจากกองบรกิารวิชาการ 
6. ผู้ช่วยเลขานุการจากกองบรกิารวิชาการ 

2. หน้าที ่
1. กําหนดเป้าหมาย แนวทางการดําเนินการ 
2. พิจารณาเห็นชอบการคัดเลือกและให้ทําหลักสูตร 
3. ติดตาม/กํากับ/ดูแลการจัดทําหลักสูตร 
4. จัดทําประกาศ/ระเบียบแนวทางการจัดทําหลักสูตร / การ

เบิกจ่ายเงินในการจัดอบรม 

มหาวิทยาลัย

2. แตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนา 
   หลักสูตรระยะส้ัน ระดับคณะ 
    

1. ตวัแทน
1. คณบดีประธาน 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการรองประธาน 
3. กรรมการ – คณาจารยท์ี่ไดร้ับมอบหมาย 
4. กรรมการ – จากกองบรกิารวิชาการ 
5. กรรมการและเลขานุการ  
6. ผู้ช่วยเลขานุการ ตามความเหมาะสม 

2. หน้าที ่
1. พิจารณาจัดตัง้คณะกรรมการรา่งหลักสูตรระยะส้ัน  

แต่ละหลักสูตร 
2. ดําเนินการขอเสนอหลักสูตรระยะส้ันต่อมหาวทิยาลัย 

คณะ

3. ประชุมเพื่ออนุมัติให้จดัทํา
   หลักสูตร 

พิจารณาหัวขอ้หลักสูตรระยะส้ันเบื้องต้นเพื่ออนุมัติให้
ดําเนินการต่อ 

มหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรฯ 

4. ติดตามความก้าวหน้า ติดตามผลการดาํเนินการจากขัน้ตอนที่ 4 ใหเ้ป็นตามกรอบ
ระยะเวลาที่นัดหมาย 

คณะ /
สํานักส่งเสริมฯ 

 

 

 

 



  หน้า 3 จาก 4 
 
 

การเสนอหลักสูตรระดับคณะ 
ขั้นตอนที ่ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

5. ร่างหลักสูตรที่ได้รับการอนุมตัิ 
   ให้ดําเนินการ 

1. สํารวจความต้องการของท้องถิ่นหลักสูตรระยะส้ัน  
2. จดัประชุมการมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  
   จากภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลทั่วไป  
3. จดัทําร่างหลักสูตร 
4. วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 
ระยะส้ัน 

6. ปรับปรงุแก้ไขหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ปรับปรงุและแก้ไขหลักสูตรให้
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 

คณะ/คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

7. เสนอหลักสูตรระยะส้ันเสนอ 
   ต่อคณะกรรมการบริหาร 
   วิชาการคณะ  (กบ.) 

นําเสนอหลักสูตรระยะส้ัน ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
(กบ.) เพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

8. ปรับปรงุแก้ไขหลักสูตร ปรับปรงุและแก้ไขหลักสูตรให้เป็นไปตามมติทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

9. เสนอหลักสูตรระยะส้ันเสนอ 
   ต่อคณะกรรมการประจําคณะ 
   (กป.) 

นําเสนอหลักสูตรระยะส้ัน ต่อคณะกรรมการประจําคณะ (กป.) 
เพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

 

การเสนอหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย 
ขั้นตอนที ่ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

10. คณะส่งหลักสูตรระยะส้ัน 
     ให้กับสํานกัส่งเสริมฯ 

1. ตรวจสอบรปูแบบ ความถูกต้องเบือ้งต้น 
2. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรก่อนเข้า
กรรมการบริหารวิชาการ 
3. จัดทําสรุปขอ้ควรปรับปรุง/แก้ไข ส่งให้กับผู้จัดทําหลักสูตร 

สํานักส่งเสริม
วิชาการฯ 
 

11. ปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ปรับปรงุและแก้ไขหลักสูตรให้
ถูกตอ้งก่อนนําเข้าคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คณะ/คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

12. เสนอหลักสูตรระยะส้ันเสนอ 
   ต่อคณะกรรมการบริหาร 
   วิชาการ (กช.) 

นําเสนอหลักสูตรระยะส้ัน ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กช.)  
เพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

13. ปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ปรับปรงุและแก้ไขหลักสูตรให้เป็นไปตามมติทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

14. ตรวจสอบก่อนเข้าสภา 
     วิชาการ 

ตรวจสอบหลักสูตรว่าได้ดําเนนิการแก้ไขตามมติที่ประชุม หรอื
ข้อเสนอแนะ 

สํานักส่งเสริมฯ 



  หน้า 4 จาก 4 
 

ขั้นตอนที ่ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
15. เสนอหลักสูตรต่อ 
     สภาวิชาการ 

นําเสนอหลักสูตรระยะส้ัน ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา สํานักส่งเสริมฯ/ 
คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

16. ปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ปรับปรงุและแก้ไขหลักสูตรให้เป็นไปตามมติทีป่ระชุมสภาวิชาการ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรฯ 

17. ตรวจสอบก่อนเข้าสภา 
     มหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบหลักสูตรว่าได้ดําเนนิการแก้ไขตามมติที่ประชุม หรอื
ข้อเสนอแนะ 

สํานักส่งเสริมฯ 

18. เสนอหลักสูตรต่อ 
     สภามหาวิทยาลัย 

นําหลักสูตรเสนอต่อสภามหาวทิยาลัย เพือ่พิจารณาอนุมัต ิ สํานักส่งเสริมฯ/ 
คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรฯ 

19. ปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ปรับปรงุและแก้ไขหลักสูตรให้เป็นไปตามมติทีป่ระชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

20. ดําเนินการเปิดการเรียน 
     การสอน/จดัสอน/จัดอบรม 

1. ดําเนินการประชาสัมพันธ ์
2. ดําเนินการรบัสมัคร 
3. ดําเนินการจดัอบรม 
4. สรุปผลการดาํเนินการ 

สํานักส่งเสริมฯ/ 
คณะ/คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

 



 

ป
หลัก

ประเภทอ
กสูตรใหม

คณะ
ม

หลัก

บรม  สา
ม่ / หลักสู

ะ  
มหาวิทยา

 

กสูตรระย
 

าขาวิชา
สูตรปรับ
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ยะสั้น 

 
ปรุง พ.ศ

 
ภัฏสงขล

ศ.25  

 
า 

  
 



ประเภทหลักสตูรอบรม 
 

หลักสูตรระยะสั้น  สาขาวิชา  
เริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี....... ปีการศึกษา............ 

 1.  ช่ือหลักสูตร 
 2.  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3.  หลักการและเหตุผล 
 4.  วัตถุประสงค์ 
 5.  โครงสร้างหลักสูตร 
   ส่วนที่ 1 (สาระการเรียนรู้ที่ 1) จํานวน ... ช่ัวโมง ประกอบด้วย 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ....................... 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ....................... 
   ส่วนที่ 2 (สาระการเรียนรู้ที่ 2) จํานวน ... ช่ัวโมง ประกอบด้วย 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ....................... 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ....................... 
 6.  กระบวนการพัฒนาและกิจกรรม 
   6.1 กิจกรรมก่อนการพัฒนา 
   6.2 กิจกรรมระหว่างการพัฒนา 
   6.3 กิจกรรมหลังการพัฒนา 
 7.  สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู ้
 8.  รูปแบบและระยะเวลาในการพัฒนา 
 9.  การประเมินผล 
 10. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 11. วิทยากร 
 12. รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 
   12.1  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  .......................   
      - ระยะเวลา ... ช่ัวโมง 
      - วัตถุประสงค์ 
      - สาระของหน่วยการเรียนรู้ 
      - แนวการจัดกิจกรรม 
      - สื่อที่ใช้ในการพัฒนา 
      - การวัดและประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ 
 13. ภาคผนวก 


