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11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน 
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         13.2  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน ……………. 
         13.3  การบริหารจัดการ ……………………………………………………………….. 
หมวด 2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร   

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร …………………………………... 
       1.1  ปรัชญา ……………………………………………………………………………... 
        1.2  วัตถุประสงค ……………………………………………………………………….. 
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หมวด 3   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  

1.  ระบบการจดัการศึกษา ………………………………………………………………….. 
      1.1  ระบบ ………………………………………………………………………………. 
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  3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร ……………………………………………………. 
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      4.2  ชวงเวลา ……………………………………………………………………………. 
      4.3  การจัดเวลาและตารางสอน ………………………………………………………… 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั ……………………………………….. 
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      2.1  คุณธรรม จริยธรรม ………………………………………………………………… 
      2.2  ความรู ……………………………………………………………………………… 
      2.3  ทักษะทางปญญา …………………………………………………………………… 
      2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ …………………………... 
      2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ……… 
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3.  แผนท่ีแสดงความกระจายความรับผิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
                   (Curriculum Mapping) ………………………………………………………………… 
หมวด 5   หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)   …………………………… 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ……………………………… 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ………………………………………………... 

หมวด 6   การพัฒนาคณาจารย  
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม ……………………………………………………… 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย ……………………………………………… 

      2.1  การพัฒนาทักษะการจัดกาเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ……………….. 
      2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ …………………………………………... 
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      2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ……………………………………... 
      2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร …………………………………………... 

3.  การบริหารคณาจารย ……………………………………………………………………. 
      3.1  การรับอาจารยใหม ………………………………………………………………… 
      3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร …… 
      3.3  การแตงต้ังอาจารยพิเศษ ……………………………………………………………. 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ……………………………………….. 
      4.1  การกําหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ……………………………………… 
      4.2  การเพิม่ทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน …………………………………………... 

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานกัศึกษา   ………………………..………………... 
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     5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนกัศึกษา ……………………………… 
      5.2  การอุทธรณของนักศึกษา …………………………………………………………... 

6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ………. 
7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) ………………………………. 

หมวด 8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน ………………………………………………….. 

      1.1  การประเมินกลยุทธการสอน ………………………………………………………. 
      1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน …………………….. 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ………………………………………………………. 
3.  การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร ……………………………….. 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง……………………………………… 

 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ………………………………………... 
ภาคผนวก ข  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการยกรางหลักสูตร…………………………………………... 
ภาคผนวก ค  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการวพิากษหลักสูตร………………………………………….. 
ภาคผนวก ง  รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการวพิากษหลักสูตร…………………………… 
ภาคผนวก จ  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ วาดวยการจัดการศึกษา 
                      ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ..   ……………………………………………………………. 
ภาคผนวก ฉ  ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวยการโอนผลการเรียน 
                       และการเทียบโอนรายวิชา จากการศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .…    …...... 
ภาคผนวก ช  ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษา 
                       นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ..   …………………… 
ภาคผนวก ฌ  ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เร่ืองระบบรหัสรายวิชาของหลักสูตร  
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ………………………………………………………... 
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ภาคผนวก ญ  เอกสารผลการประเมิน การวจิัย…………………………………………………….... 
ภาคผนวก ฎ  โดรงการพัฒนาหลักสูตร………………………..……………………………………
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หลักสูตร.........................................  
สาขาวิชา......................................... 

หลักสูตรใหม/ปรับปรุง  พ.ศ.  ……………. 

มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : …………………………….………….…………….. 
 

หมวดที่ 1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตร.........................................  สาขาวิชา.............................................. 
 Bachelor of ...................................... Program  in ………………….……… 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็ม :  …………………................( ……..……..................................) 
                  Bachelor of ………………(……………………………...…..) 
 ช่ือยอ :  ………( ……..……..........ใ.........) 
                              B.  …...(…………………………) 
3.  วิชาเอก  ……………………………………………………………………………..……………   
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  :  ..................................................................................... 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ   
         ……………………………………………………………………..………………..… 

5.2  ภาษาท่ีใช  
                     ………………………………………………………………………………………… 
 5.3  การรับเขาศึกษา  
                     ........................................................................................................................................ 
 5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
         ………………………………………………………………………………………… 
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 5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
        ………………………………………………………………..………………………... 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   

หลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .........................    
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี..............         วันท่ี................................ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี..........         วันท่ี............................ 
เปดสอนในภาคเรียนท่ี...............     ปการศึกษา........................ 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพรอมท่ีจะเผยแพร ในปการศึกษา  25.. 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
 1 ………………………………………………………………………………………...….. 
9.  ชื่อ-นามสกุล  เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย 
     ผูรับผดิชอบหลักสูตร 

1  ช่ือ.............................................................เลขประจําตัวประชาชน................................... 
     ตําแหนง..................วุฒิการศึกษา...........................สาขา................................ปท่ีสําเร็จ................. 

2  ช่ือ.............................................................เลขประจําตัวประชาชน................................... 
     ตําแหนง..................วุฒิการศึกษา...........................สาขา................................ปท่ีสําเร็จ................. 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

………………………………………………………………...……………………………. 
11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

          ………………………………………………………...………………………...…… 
 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

         ………………………………………………………...……………………………… 
12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ 
       ของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

          ………………………………………………………...………………………...…… 
 12.2  ความเกี่ยวของกับพนัธกิจของสถาบัน   

          ………………………………………………………...…………………………...… 
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13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
13.1  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 
            …………………………………………………………………………………… 
13.2  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรยีน 
           …………………………………………………………………………………….… 
13.3  การบริหารจัดการ 

                          …………………………………………………………………………………..… 

 
หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา 
        …………………………………………………………………………………………  

 1.2  วัตถุประสงค  
                      ………………………………………………………………………...………………  
2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา   การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
                     การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .. (ภาคผนวก จ) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน  

       การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .. (ภาคผนวก จ) 
 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
        …………………………………………………………………………………………. 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
       ภาคการศึกษาท่ี 1         เดือนมิถุนายน     ถึงเดือนกันยายน 
       ภาคการศึกษาท่ี 2     เดือนตุลาคม         ถึงเดือนกุมภาพันธ 

        ภาคการศึกษาฤดูรอน   เดือนมีนาคม     ถึงเดือนพฤษภาคม 
 2.2  คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา  

        สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  สําหรับคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให 
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ 
 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา   
        …………………………………………………………………………………………. 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
        …………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 



(มคอ. 2) 131

 2.5   แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป 
 

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา ระดับชั้นป 
 25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 

ช้ันปท่ี 1      
ช้ันปท่ี 2      
ช้ันปท่ี 3      
ช้ันปท่ี 4      
รวม          

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา      
  

2.6  งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน ปงบประมาณ (พ.ศ.) 

 2553 2554 2555 2556 2557 
คาตอบแทน      
คาใชสอย      
คาวัสดุและคาใชจายอ่ืน ๆ       

รวมงบดําเนนิการ      
คาครุภัณฑ      
คาส่ิงกอสราง      

รวมงบลงทุน      
รวมท้ังส้ิน      

         ประมาณการคาใชจายตอหวัในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร................บาท ตอคน ตอป 
2.7  ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผานส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานส่ือแพรภาพและเสียงเปนหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………… 
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2.8  การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา  และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย  
การโอนและการเทียบโอน เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย 

การโอนและการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ช)  และ
ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ระดบัปริญญาตรี (ภาคผนวก ฌ) 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร 
                     3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา...........หนวยกิต 
          3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
                     ก.  หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป      30  หนวยกิต 
                  1)   กลุมวชิาภาษาและการส่ือสารไมนอยกวา        ...หนวยกิต 
         2)   กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา          ...หนวยกิต 
                    3)  กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา         ...หนวยกิต 
                    4)  กลุมวิชาคณติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมนอยกวา       ...หนวยกิต 

ใหเลือกรายวชิาในหมวดวชิาการศึกษาท่ัวไปจากกลุมวชิาตาง ๆ ใหครบ  30  
หนวยกิต ท้ังนีต้องมีรายวิชาภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรรวมแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
                    ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน             ...หนวยกิต 
                     1)  วิชาบังคับ           ...หนวยกิต 
          2)  วิชาเลือก             ...หนวยกิต 
                     ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี         6  หนวยกิต 

       3.1.3  รายวิชา 
         ก.  หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป                      30  หนวยกิต 
                     1)  กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร บังคับเรียน       ...หนวยกิต 

..............  .............................................................  ..................... 
 ............................................................. 

..............  .............................................................  ..................... 
 ............................................................. 

..............  .............................................................  ..................... 
 ............................................................. 
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        เลือก ใหเลือกเรียนรายวชิาตอไปนี้ (กรณีท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ตลอดหลักสูตรไมครบ 12 หนวยกิต บังคับใหเลือกเรียนวชิาภาษาอังกฤษใหครบ 12  
หนวยกิต) 

..............  .............................................................  ..................... 
 ............................................................. 

..............  .............................................................  ..................... 
 ............................................................. 

..............  .............................................................  ..................... 
 ............................................................. 

                     2)  กลุมวิชามนษุยศาสตร ใหเลือกเรียนไมนอยกวา         ...หนวยกิต 
..............  .............................................................   ..................... 
                     ............................................................. 
..............  .............................................................     ..................... 
                     ............................................................. 
..............  .............................................................    ..................... 
                     ............................................................. 

                      3)  กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนไมนอยกวา                             ...หนวยกิต 
..............  .............................................................   ..................... 
                     ............................................................. 
..............  .............................................................  ..................... 
                     ............................................................. 
..............  .............................................................  ..................... 
                    ............................................................. 

        4)  กลุมวชิาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหเลือกไมนอยกวา  ...หนวยกิต 
..............  .............................................................  ..................... 

 ............................................................. 
..............  .............................................................  ..................... 

    ............................................................. 
..............  .............................................................  ..................... 

    ............................................................. 
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ใหเลือกรายวชิาในหมวดวชิาการศึกษาท่ัวไปจากกลุมวชิาตาง ๆ ใหครบ  30  
หนวยกิต ท้ังนีต้องมีรายวิชาภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรรวมแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
                    ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน                  .....  หนวยกิต 

       1)  วิชาบังคับ          .... หนวยกิต 
..............  .............................................................   ..................... 

   ............................................................. 
..............  .............................................................  ..................... 

   ............................................................. 
..............  .............................................................  ..................... 

   ............................................................. 
       2)  วิชาเลือก                .... หนวยกิต   

..............  .............................................................    ................... 
   ............................................................. 

..............  .............................................................  ..................... 
   ............................................................. 

..............  .............................................................   ..................... 
   ............................................................. 
        ค.  หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา     6  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยไมซํ้ากับ 
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหนวยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

   
   
   

รวม ……หนวยกิต 
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 3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
                      ก.  หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 
รหัสวิชา   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดวยตนเอง) 
................... ..............................................................................................  .................  
  ............................................................................................. 
วิชาบังคับกอน    ............................................................................................   
  ................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 
                       ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
................... ..............................................................................................  .................  
  ............................................................................................. 
วิชาบังคับกอน    ............................................................................................   
  ................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

3.2 ชื่อ  สกุล  เลขประจําตัวประชาชน   ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

ภาระงานสอน 
(ชม./ป) ที่ ตําแหนงทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล/เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันที่สําเร็จ 

การศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

เดิม ใหม 

1       
2       
3       
4       
5       
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 3.2.2  อาจารยประจํา   

ภาระงานสอน 
(ชม./ป) ที่ ตําแหนงทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล/เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันที่สําเร็จ 

การศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

เดิม ใหม 

1       
2       
3       
4       
5       

  

 3.2.3  อาจารยพิเศษ 

ภาระงานสอน 
(ชม./ป) ที่ ตําแหนงทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล/เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันที่สําเร็จ 

การศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

เดิม ใหม 

1       
2       
3       
4       
5       

4.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)  
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

        ………………………………………………………………………………………… 
4.2  ชวงเวลา  
       ...................................................................................................................................... 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   
       ...................................................................................................................................... 
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5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  คําอธิบายโดยยอ  
       ....................................................................................................................................... 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู   
       ....................................................................................................................................... 

5.3  ชวงเวลา  
       ....................................................................................................................................... 
 5.4  จํานวนหนวยกิต  
       ....................................................................................................................................... 
 5.5  การเตรียมการ   
       ....................................................................................................................................... 
 5.6  กระบวนการประเมินผล  
       ....................................................................................................................................... 
 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู   กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
  
  
  
  
  
2.  การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
       2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

…………………………………………………………………………… 
       2.1.2   กลยุทธการสอนท่ีใชในการพฒันาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 …………………………………………………………………………… 
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       2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 ………………………………………………………...…………………… 

 2.2  ความรู 
 2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู  

 …………………………………………………...………………………… 
 2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 …………………………………………………...………………………… 
 2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

 ………………………………………………………...…………………… 
 2.3  ทักษะทางปญญา 
 2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 ……………………………………………………...……………………… 
 2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 ……………………………………………………………………………… 
 2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 ……………………………………………………………………………… 
 2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

……………………………………………………………………………… 
 2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
                              และ ความรับผิดชอบ 

 ……………………………………………………………………………… 
 2.4.3  กลยุทธประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
                              ความรับผิดชอบ 

……………………………………………………………………………… 
 2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข   การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช 
           เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ……………………………………………………………………………… 
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  2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข   
                               การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ………………………………………………...…………………………… 
2.5.3  กลยุทธประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  

            และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 …………………………………………………………………………… 

3.  แผนท่ีแสดงความกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
    (Curriculum Mapping)   

3.1  คุณธรรม จริยธรรม 
       ………………………………………………….……………………………………. 
3.2  ความรู 
       ………………………………………………….……………………………………. 
3.3  ทักษะทางปญญา 
       ………………………………………………….……………………………………. 
3.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
       ………………………………………………….……………………………………. 
3.5  ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ………………………………………………….……………………………………. 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห

เชิงตัวเลข  การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดและการประเมินผลการศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ... (ภาคผนวก จ) 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา   
 ................................................................................................................................................ 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
       การสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... 
      นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้                                      

............................................................................................................................................. 
 

หมวดท่ี 6   การพัฒนาคณาจารย 
 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
 ................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   
                     ...................................................................................................................................... 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวชิาชพีดานอ่ืน  ๆ  
                    ...................................................................................................................................... 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การบริหารหลักสูตร  
 ................................................................................................................................................ 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
                    ...................................................................................................................................... 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม   
                    ...................................................................................................................................... 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
                    ...................................................................................................................................... 
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

       ...................................................................................................................................... 
3.  การบริหารคณาจารย 
 3.1  การรับอาจารยใหม  

       ...................................................................................................................................... 
 3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การตดิตาม และการทบทวนหลักสูตร 

       ...................................................................................................................................... 
 3.3  การแตงตัง้คณาจารยพิเศษ 

       ...................................................................................................................................... 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การกําหนดคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง 

       ...................................................................................................................................... 
 4.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิาน 

       ...................................................................................................................................... 
5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนักศึกษา   

       ...................................................................................................................................... 
 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา   

       ...................................................................................................................................... 
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6.  ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต   
 ................................................................................................................................................ 
7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  (Key Performance Indicators) 

1.  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตามและทบทวนการ ดําเนินงานของหลักสูตร 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)  ตามแบบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4  อยางนอยกอนการเปดสอนครบทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี)  ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด 
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน  
หลังส้ินสุดปการศึกษา 

6.   มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนด 
ใน มคอ. 3 และ มคอ.4 (ถามี)  อยางนอยรอยละ 25  ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลุยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7  เม่ือปท่ีแลว  

8.  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน 
การสอน 

9.  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 
หนึ่งคร้ัง 

10.  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม ท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ีย
ไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5 

12.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5  
จากคะแนนเต็ม 5 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสตูร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน   

       ...................................................................................................................................... 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
       ...................................................................................................................................... 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 ................................................................................................................................................ 
3.  การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ................................................................................................................................................ 
 4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
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ภาคผนวก  ข 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการยกรางหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ค 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ง 

รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการวิพากษหลักสตูร 
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ภาคผนวก  จ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...... 

 

 

 

 

 

 

 



(มคอ. 2) 151

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

วาดวยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนรายวิชา 

จากการศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .......... 
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ภาคผนวก  ช 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

วาดวยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...... 
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ภาคผนวก  ฌ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

เร่ืองระบบรหัสรายวิชาของหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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ภาคผนวก ญ 

เอกสารผลการประเมิน/การวิจัย 
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ภาคผนวก ฎ 

โครงการพัฒนาหลักสตูร 

 
 


