ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง ลาดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

เพื่อให้การดาเนินการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราช ภัฏ
อุตรดิตถ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ คณะกรรมการบริหารงาน วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๕ เห็นชอบให้มีการกาหนดลาดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ไว้ให้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกาหนดลาดับ
ขั้นตอนในการบริหารหลักสูตรการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และ
ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทนดังนี้
กาหนดลาดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไว้ดังนี้
๑. การขอพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร
๒. การจัดทารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) และขั้นตอนการนาเสนอหลักสูตร
๓. การจัดทาแผนการศึกษา
๔. การจัดทาตารางเรียน ตารางสอน และการกาหนดอาจารย์ผู้สอน
๕. การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.๔)
๖. การจัดทาผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.๖)
๗. การจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗)
๘. การขอปิดหลักสูตร
๑. ลาดับขั้นตอนและกลไกการขอพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร
๑. คณะสารวจความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑.๑ มีข้อมูลชี้ให้เห็นถึงความต้องการของสังคมหรือท้องถิ่น
๑.๒ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๑.๓ มีสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
๑.๔ มีสิ่ง../

๒

๑.๔ มีสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการบริหารหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
๑.๕ มีงบประมาณในการบริหารหลักสูตร
๒. คณะจัดทาข้อมูลการขอพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
๒.๑ แบบขอพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร
๒.๒ โครงการ/แผนงาน
๒.๓ รายงานผลการประเมิน/ผลการวิจัยหลักสูตร
๓. คณะประสานนาเอกสารข้อมูลการขอพัฒนาหลักสูตรใหม่ /ปรับปรุงหลักสูตร เสนอคณะกรรมการ
ตามลาดับดังนี้
๓.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา/คณะกรรมการบริหารภาควิชา
๓.๒ คณะกรรมการประจาคณะ/คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ
๔. คณะรวบรวมเอกสารการขอพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรให้กองบริการการศึกษา
๕. กองบริการการศึกษารวบรวมเอกสารการขอพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร นาเสนอ
รองอธิการบดีผู้ดูแลงานวิชาการ และคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ให้ความเห็นชอบ
๖. กองบริการการศึกษาแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการให้คณะ เพื่อ
ปรับแก้ไข หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ให้เสร็จทันกาหนดการรับสมัคร
นักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
๒. ลาดับขั้นตอนและกลไกการจัดทารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) และขั้นตอนการนาเสนอหลักสูตร
๑. คณะแต่งตั้งกรรมการยกร่างเอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) ประกอบไปด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้
๑.๑ หัวหน้าภาควิชา หรือผูท้ ี่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
๑.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน เป็นกรรมการและเลขานุการ
๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน
๑.๔ หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วย อย่างน้อย ๑ คน
๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดาเนินการยกร่างเอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)
๓. คณะประสานจัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) และปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
๔. คณะจัดส่งเอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) ให้กองบริการการศึกษา
๕. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบ กลั่นกรอง และนาแจ้งคณะเพื่อ ปรับแก้ไข หรือนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่ไม่พบส่วนที่ต้องปรับแก้ไข
๖. กองบริการการศึกษานาผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการแจ้ งให้คณะทราบ
๗. คณะปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และจัดส่งเอกสาร
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) ที่ปรับแก้ไขแล้ว ให้กองบริการการศึกษานาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๘. กองบริการ../

๓

๘. กองบริการการศึกษานาผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการแจ้งให้คณะทราบ
๙. คณะปรับ แก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ สภาวิชาการ และจัด ส่งเอกสารรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.๒) ที่ปรับแก้ไขแล้ว ให้กองบริการการศึกษานาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ให้ความ
เห็นชอบ
๑๐. กองบริการการศึกษานาผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะทราบ
๑๑. คณะปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และจัดทาเอกสาร
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) ที่ปรับแก้ไขแล้ว ให้กองบริการการศึกษา
๑๒. กองบริการการศึกษา จัดส่งเอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) ให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณา ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
๓. ลาดับขัน้ ตอนและกลไกการจัดทาแผนการศึกษา
๑. กองบริการการศึกษารวบรวม ตรวจสอบแผนการศึกษา และจานวนนักศึกษาที่จะเปิดรับ หลังจาก
หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ภายในเดือนธันวาคม
๒. กองบริการการศึกษาสรุปแผนการศึกษาและจานวนนักศึกษาที่จะเปิดรับ ส่งให้หลักสูตรสาขาวิชา
ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
๓. หลักสูตรสาขาวิชา ตรวจสอบ ทบทวน หากพบว่ามีรายวิชาไม่ถูกต้องหรือเห็นควรมี การปรับปรุง
แก้ไข ให้นาเสนอข้อมูลพร้อมเหตุผล ประสานผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตามลาดับดังนี้
๓.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
๓.๒ คณะกรรมการบริหารภาควิชา
๓.๓ คณะกรรมการประจาคณะ/คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ
๔. คณะรวบรวมแผนการศึกษา และข้อมูลการขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา ให้กองบริการ
การศึกษา
๕. กองบริการการศึกษารวบรวมแผนการศึกษา นาเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการให้ความ
เห็นชอบ
๖. กองบริการการศึกษาบันทึกข้อมูลแผนการศึกษา และนาเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
๔. ลาดับขั้นตอนและกลไกการจัดทาตารางเรียน ตารางสอน และการกาหนดอาจารย์ผู้สอน
๑. กองบริการการศึกษารวบรวมรายวิชาจากแผนการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ ภายในเดือนมกราคม
๒. กองบริการการศึกษาจัดทาตารางเรียน ตารางสอน โดยสรุปจานวนกลุ่มเรียน คาบเวลา และ
ห้องเรียนจัดส่งให้คณะ หากคณะมีความจาเป็น ต้องปรับเปลี่ยนคาบเวลาหรือห้องเรียน ให้แจ้งกองบริการ
การศึกษาเพื่อปรับแก้ไขภายในเดือนกุมภาพันธ์
๓. หลักสูตรสาขาวิชา/ภาควิชา พิจารณากาหนดอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชาที่รับผิดชอบ ดังนี้

๓.๑ รายวิชา../

๔

๓.๑ รายวิชาในความรับผิดชอบของหลักสูตรสาขาวิชาใด ให้ประธานหลักสูตรสาขาวิชานั้น
เป็นผู้พิจารณากาหนดอาจารย์ผู้สอน
๓.๒ รายวิชาที่ไม่มีหลักสูตรสาขาวิชารับผิดชอบ ให้หัวหน้าภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด เป็นผู้
พิจารณากาหนดอาจารย์ผู้สอน
๓.๓ รายวิชาที่เปิดสอนนอกสถานที่ตั้ง ให้ประธานหลักสูตรสาขา วิชาของมหาวิทยาลัย ที่
รายวิชานั้นสังกัด เป็นผู้พิจารณากาหนดอาจารย์ผู้สอน เว้นแต่หลักสูตร สาขาวิชานั้นมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาหรับเปิดสอน ณ สถานที่ตั้งนั้นโดยเฉพาะ ให้ประธานหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน ณ สถานที่ตั้งนั้น เป็นผู้
พิจารณากาหนดอาจารย์ผู้สอน
๓.๔ รายวิชาที่ต้องการอาจารย์พิเศษมาช่วยสอน หลักสูต รสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด ต้อง
นาข้อมูลของอาจารย์พิเศษ เสนอต่อมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะกาหนดให้เป็นอาจารย์ผู้สอนได้
๔. คณะดาเนินการพิจารณา ให้ความเห็นชอบการกาหนดอาจารย์ผู้ สอนรายวิชา จากคณะกรรมการ
ตามลาดับดังนี้
๔.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
๔.๒ คณะกรรมการบริหารภาควิชา
๔.๓ คณะกรรมการประจาคณะ/คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ
๕. คณะจัดทาคาสั่งอาจารย์ผู้สอน และส่งข้อมูลอาจารย์ผู้สอนให้กองบริการการศึกษา ภายในเดือน
มีนาคม
๖. กองบริการการศึกษาจัดทาข้อมูลและเอกสารตารางเ รียน ตารางสอนฉบับสมบูรณ์ เผยแพร่ให้
นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ภายในเดือนเมษายน
๕. ลาดับขั้นตอนและกลไกการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.๔)
๑. กาหนดให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนจัด ทาหรือปรั บปรุงรายละเอียดของ รายวิชา (มคอ.๓) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ทุกภาคการศึกษา
๒. ประธานหลักสูตร สาขาวิชา จัดประชุมอาจารย์ผู้สอน ที่สอนรายวิชาใน หลักสูตร วางแผ นจัดทา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้
มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ ในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) และตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องขั้นตอนการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน ๖ สัปดาห์
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนรายวิชา จัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ให้มีความสอดคล้องและเป็ นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตามข้อ ๒ ให้แล้วเสร็จ
ก่อนเปิดภาคเรียน ๔ สัปดาห์ โดยกาหนดเงื่อนไขการจัดทาไว้ดังนี้
๓.๑ รายวิชาหลักสูตรเดียวกัน มีเปิดสอนจานวนหลายกลุ่ม ทั้งในมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนรายวิชาเดียวกันร่วมกันจัดทาเพียงฉบับเดียว
๓.๒ รายวิชา../

๕

๓.๒ รายวิชาเดียวกันแต่บรรจุอยู่ในหลักสูตรต่างกัน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนจัดทาแต่ละ
ฉบับตามกลุ่มเรียนที่รับผิดชอบสอน
๔. หลักสูตรสาขา วิชา/คณะ ติดตามรวบรวม ปร ะสานนารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการดังต่อไปนี้ ให้แล้ว
เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน ๒ สัปดาห์
๔.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
๔.๒ คณะกรรมการบริหารภาควิชา
๔.๓ คณะกรรมการประจาคณะ/คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ
๕. คณะจัดเก็บต้นฉบับเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.๔) ไว้เป็นข้อมูลเพื่อกากับ ติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตาม
รายละเอียดที่กาหนดไว้ และทาฉบับสาเนาไว้สาหรับทาการเผยแพร่ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน
๖. คณะจัดส่ง สรุป รายงานผลการจัดทา เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ให้กองบริการการศึกษา
๗. กองบริการการศึกษารวบรวม สรุป รายงานผลการจัดทา เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
และรายล ะเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) เสนอต่อคณะกรร มการบริหารงานวิชาการ เพื่อ
รับทราบและเห็นชอบผลการดาเนินงาน
๖. ลาดับขั้นตอนและกลไกการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖)
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนรายวิชา จัดทารายง านผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และ
รายงานผลการดาเ นินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ทุกกลุ่มเรียนที่รับผิดชอบสอน ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับจากกกาหนดวันส่งผลการเรียน
๒. หลักสูตรสาขาวิชา/คณะ ประสานนารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตามลาดับดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
๒.๒ คณะกรรมการบริหารภาควิชา
๒.๓ คณะกรรมการประจาคณะ/คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ
๓. คณะจัดเก็บรายง านผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการดาเ นินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ .๖) ไว้เป็นข้อมูลสาหรับการกากับ ติดตาม ประเมินผล การปรับปรุง
รายละเอียดวิชา และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
๔. คณะจัดส่งสรุปรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการดาเ นินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ให้กองบริการการศึกษา
๕. กองบริการ../

๖

๕. กองบริการการศึกษารวบรวมสรุปรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงาน วิชาการเพื่อรับทราบ
และเห็นชอบผลการดาเนินงาน
๖. กองบริการการศึกษานาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการแจ้งคณะทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายล ะเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.๔) ในภาคเรียนถัดไป
๗. ลาดับขั้นตอนและกลไกการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗)
๑. ประธานหลักสูตร สาขาวิชา ประสานจัดทารายง านผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗)
โดยประชุมวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา (ภายในเดือนกรกฎาคม)
๒ หลักสูตรสาขา วิชา/คณะ นารายง านผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตามลาดับดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
๒.๒ คณะกรรมการบริหารภาควิชา
๒.๓ คณะกรรมการประจาคณะ/คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ
๓. คณะจัดเก็บ รายงา นผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ไว้เป็นข้อมูลสาหรับการกากับ
ติดตาม ประเมินผล การวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตร
๔. คณะจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ให้กองบริการการศึกษา
๕. กองบริการการศึกษารวบรวมสรุปรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) นาเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและเห็นชอบผลการ
ดาเนินงาน
๖. กองบริการการศึกษานาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย แจ้งคณะทราบ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
๗. หลักสูตรสาขา วิชา/คณะ ศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.๗) และข้อเสนอ แนะจากคณะกรรมการ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการ พัฒนาหรือปรั บปรุงการ
จัดการเรียนการสอน หรือปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
๘. ลาดับขั้นตอนและกลไกการขอปิดหลักสูตร
๑. หลักสูตรสาขาวิชา /คณะ เสนอขอปิดหลักสูตร เมื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร และพบข้อมูลที่แสดงว่าหลักสูตรไม่เป็นที่ต้องการ หรือไม่มีความจาเป็นต้องเปิดอีกต่อไปดังนี้
๑.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนไม่ครบตามเกณฑ์
๑.๒ ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
๑.๓ ขาดสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการใช้หลักสูตร หรือจัดการเรียนการสอน
๑.๔ ขาดงบประมาณในการบริหารหลักสูตร
๑.๕ ไม่ม.ี ./

๗

๑.๕ ไม่มีนักศึกษาและไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรติดต่อกัน ๒ ปี
๑.๖ ขาดศักยภาพด้านต่าง ๆ ที่ทาให้บริหารหลักสูตรนั้นอีกต่อไปได้
๒. หลักสูตรสาขาวิชา/คณะ นาเสนอแบบขอปิดหลักสูตรผ่านคณะกรรมการตามลาดับดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
๒.๒ คณะกรรมการบริหารภาควิชา
๒.๓ คณะกรรมการประจาคณะ/คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ
๓. คณะจัดส่งแบบขอปิดหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาของคณะตามลาดับแล้ว ให้กองบริการการศึกษา
๔. กองบริการการศึกษานาแบบขอปิดหลักสูตรเสนอคณะกรรมการตามลาดับดังนี้
๔.๑ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
๔.๒ สภาวิชาการ
๔.๓ สภามหาวิทยาลัย
๕. กองบริการการศึกษานาข้อมูลการเห็นชอบให้ปิดหลักสูตร นาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้ความเห็นชอบ
๖. กองบริการการศึกษาเผยแพร่ข้อมูลการปิดหลักสูตร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
จึงประกาศมาให้ทราบและยึดถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องลาดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ลาดับขั้นตอนและกลไกการขอพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร

คณะ
เสนอแบบขอพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชา/บริหารภาควิชา

แจ้งผล
การพิจารณา
เพื่อปรับ
แก้ไข
หรือ
จัดทา
มคอ. ๒ ต่อไป

คณะกรรมการ
ประจาคณะ/วิชาการประจาคณะ

รองอธิการบดีผู้ดูแลงานวิชาการ

คณะ
ประสาน
นาเสนอ
กรรมการ
ให้ความ
เห็นชอบ
แบบขอพัฒนา
หลักสูตรใหม่/
ปรับปรุงหลักสูตร
ที่คณะกรรมการ
เห็นชอบแล้ว

กองบริการการศึกษา

รองอธิการบดีผู้ดูแลงาวิชาการ

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

กบศ.
ประสาน
นาเสนอ
กรรมการ
ให้ความ
เห็นชอบ

เมื่อแบบขอพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรได้รับความเห็นชอบแล้ว
คณะ ต้องดาเนินการจัดทา มคอ. ๒ ให้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ภายในเดือน พฤศจิกายน จึงจะสามารถรับสมัครนักศึกษาได้ทันในปีการศึกษาต่อไป

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องลาดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ลาดับขั้นตอนและกลไกการจัดทารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)
และขั้นตอนการนาเสนอหลักสูตร

คณะ

แจ้งผล
การพิจารณา
เพื่อปรับแก้ไข
หรือเห็นชอบ
ให้ดาเนินการ
ต่อไป

แต่งตั้งกรรมการยกร่างหลักสูตร
แบบ มคอ. ๒
ที่วิพากษ์แล้ว

ยกร่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)

วิพากษ์หลักสูตร

กองบริการการศึกษา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

สภาวิชาการ

สภามหาวิทยาลัย
ภายใน ๓๐ วัน นับจากสภา ฯ เห็นชอบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

กบศ.
ประสาน
นา มคอ.๒
เสนอ
กรรมการ
พิจารณา
เห็นชอบ
หรือ
แจ้งคณะ
ปรับแก้ไข
หากกรรมการ
ให้แก้ไข

สกอ. รับทราบ/รับรอง ภายใน ๑๒๐ วัน

มคอ.๒ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จึงจะรับนักศึกษาได้
มคอ.๒ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนพฤศจิกายน
จึงจะทันกาหนดรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องลาดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ลาดับขั้นตอนและกลไกการจัดทาแผนการศึกษา

ธันวาคม

กองบริการการศึกษา
จัดทาแผนการศึกษาจากหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชา/คณะ
ตรวจสอบ/ทบทวน/แก้ไข

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชา
แจ้งผล
การพิจารณา
และ
เผยแพร่
ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ

คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา

คณะ
ประสาน
นาเสนอ
กรรมการ
ให้ความ
เห็นชอบ

คณะกรรมการ
ประจาคณะ/วิชาการประจาคณะ

แผนการศึกษา
ที่คณะกรรมการ
เห็นชอบแล้ว

ภายในเดือน ธันวาคม

กองบริการการศึกษา
กบศ.นาเสนอกรรมการให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

แผนการศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิชาการภายในเดือนธันวาคม
จึงจะสามารถนาไปจัดการเรียนการสอนได้ทันในปีการศึกษาต่อไป

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องลาดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ลาดับขั้นตอนและกลไกการจัดทาตารางเรียน ตารางสอน และการกาหนดอาจารย์ผู้สอน
มกราคม

กองบริการการศึกษา
จัดทาตารางเรียน/ตารางสอน จากแผนการศึกษา
มีนาคม

หลักสูตรสาขาวิชา/คณะ
พิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอน/คาสั่งแต่งตั้งผู้สอน

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชา

คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา
จัดทาข้อมูล/เอกสาร
ตารางเรียน/ตารางสอน
แจ้งคณะและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ

คณะ
ประสาน
นาเสนอ
กรรมการ
ให้ความ
เห็นชอบ

คณะกรรมการ
ประจาคณะ/วิชาการประจาคณะ
เมษายน

กองบริการการศึกษา

ตารางเรียนและคาสั่งผู้สอนต้องแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน
จึงจะสามารถนาไปจัดการเรียนการสอนและจัดทา มคอ. ๓ ได้ทันกาหนดการเปิดสอน

คาสั่ง
แต่งตั้ง
อาจารย์
ผู้สอน

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องลาดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ลาดับขั้นตอนและกลไกการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓)
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. ๔)
ก่อนเปิดภาคเรียน ๖ สัปดาห์

หลักสูตรสาขาวิชา
จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร

ก่อนเปิดภาคเรียน ๔ สัปดาห์

อาจารย์ผู้สอน จัดทา มคอ.๓/ มคอ. ๔

ก่อนเปิดภาคเรียน ๒ สัปดาห์

หลักสูตรสาขาวิชา/คณะ

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชา
คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา
แจ้งผล
การพิจารณา

คณะกรรมการ
ประจาคณะ/วิชาการประจาคณะ
คณะจัดเก็บและเผยแพร่

คณะ
ประสาน
นาเสนอ
กรรมการ
ให้ความ
เห็นชอบ

แบบ มคอ.๓/
มคอ. ๔
ที่กรรมการ
เห็นชอบแล้ว สรุปรายงาน
มคอ.๓/มคอ.๔

กองบริการการศึกษา
กบศ.นาเสนอกรรมการรับทราบ/เห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องลาดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ลาดับขั้นตอนและกลไกการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕)
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. ๖)
หลังจากประเมินผลและส่งผลการเรียนแล้ว

อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ. ๕/ มคอ. ๖

หลักสูตรสาขาวิชา/คณะ

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชา
แจ้งผล
การพิจารณา
และ
ข้อมูล
สาหรับ
ปรับปรุง
มคอ.๓/
มคอ.๔

คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา
คณะกรรมการ
ประจาคณะ/วิชาการประจาคณะ
ภายใน ๓๐ วัน นับจากกาหนดวันส่งผลการเรียน

คณะจัดเก็บแบบรายงาน

คณะ
ประสาน
นาเสนอ
กรรมการ
ให้ความ
เห็นชอบ

แบบ มคอ.๕
มคอ.๖
ที่กรรมการ
เห็นชอบแล้ว

กองบริการการศึกษา
กบศ.นาเสนอกรรมการรับทราบ/เห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

หลักสูตรสาขา/คณะ ต้องจัดทาแบบ มคอ.๕/มคอ.๖ และสรุปรายงาน
เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากกาหนดวันส่งผลการเรียน

สรุปรายงาน
มคอ.๕/มคอ.๖

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องลาดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ลาดับขั้นตอนและกลไกการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ. ๗)
สิ้นปีการศึกษา (พฤษภาคม)

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ. ๗)

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชา

แจ้งผล
การพิจารณา
และข้อมูล
สาหรับ
พัฒนา/
ปรับปรุง/
หลักสูตร

คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา

คณะ
ประสาน
นาเสนอ
กรรมการ
ให้ความ
เห็นชอบ

คณะกรรมการ
ประจาคณะ/วิชาการประจาคณะ
กรกฎาคม

คณะจัดเก็บแบบรายงาน

แบบ มคอ.๗
ที่กรรมการ
เห็นชอบแล้ว

สรุปรายงาน
มคอ.๗
กองบริการการศึกษา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

สภาวิชาการ

กบศ.
ประสาน
นาเสนอ
กรรมการ
รับทราบ/
เห็นชอบ

หลักสูตรสาขาต้องจัดทารายงานแบบ มคอ. ๗ เสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีการศึกษา (ภายในเดือนกรกฎาคม)

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องลาดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ลาดับขั้นตอนและกลไกการปิดหลักสูตร

หลักสูตรสาขาวิชา/คณะ
เสนอแบบขอปิดหลักสูตร

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชา
แจ้งผล
การพิจารณา
และ
เผยแพร่ให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ

คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา

คณะ
ประสาน
นาเสนอ
กรรมการ
ให้ความ
เห็นชอบ

คณะกรรมการ
ประจาคณะ/วิชาการประจาคณะ
กองบริการการศึกษา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

สภาวิชาการ

สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

กบศ.
ประสาน
นาเสนอ
กรรมการ
ให้ความ
เห็นชอบ

แบบ
ขอปิดหลักสูตร
ที่กรรมการ
เห็นชอบแล้ว

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องลาดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
คณะ............................................................................................. ภาควิชา................................................................................
หลักสูตร........................................................................................................................................................................................

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสวิชาและชื่อวิชา
................................. .................................................................................................................................................
2. จานวนหน่วยกิต ............... .(..... -..... -..... -)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
.......................................................................................................................................................................................
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน
.......................................................................................................................................................................................
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................................
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................................
8. สถานที่เรียน
.......................................................................................................................................................................................
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
.......................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
.......................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
.......................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 3. ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
.......................................................................................................................................................................................

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
......................................

สอนเสริม
..........................................

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
การศึกษาด้วยตนเอง
/ การฝึกงาน
........................................
............................................

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
.......................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………...……..........................................................………
1.2 วิธีการสอน
…………………………………………………………………………………………………...…..........................................................……
1.3 วิธีการประเมินผล
………………………………………………………………………..............................................................…………..……………………
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………….............................................................………
2.2 วิธีการสอน
…………………………………………………………………………….............................................................……………………………
2.3 วิธีการประเมินผล
………………………………………………………………………………….............................................................………………………
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้
………………………………………………………………………..........................................................………...…………………………
3.2 วิธีการสอน
………………………………………………………….............................................................………………………………………………
3.3 วิธีการประเมินผล
………………………………………………………….............................................................………………………………………………
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………….............................................................……………………
4.2 วิธีการสอน
………………………………………………………………………….............................................................………………………………
4.3 วิธีการประเมินผล
……………………………………………………………………………………...............................................................……………….…

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………….............................................................…
5.2 วิธีการสอน
………………………………………………………………………………………..........................................................………………...…
5.3 วิธีการประเมินผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้

ผู้สอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วน
ของการประเมิน

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
.......................................................................................................................................................................................
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
.......................................................................................................................................................................................
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
.......................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 7. การประเมินผลและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
.......................................................................................................................................................................................
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
.......................................................................................................................................................................................

3. การปรับปรุงการสอน
.......................................................................................................................................................................................
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
......................................................................................................................................................................................
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
.......................................................................................................................................................................................
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน ...................................................
ลงชื่อ...................................................
วันที่รายงาน...................................................
ชื่อประธานหลักสูตร.................................................
ลงชื่อ..................................................
วันที่รับรายงาน.................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องลาดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มคอ. 4

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
คณะ............................................................................................. ภาควิชา................................................................................
หลักสูตร........................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสวิชาและชื่อวิชา
................................. .................................................................................................................................................
2. จานวนหน่วยกิต ........... (..... -..... -..... -)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
.......................................................................................................................................................................................
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
.......................................................................................................................................................................................
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
……………………………………………………….……………………................................................................………..…………………
6. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด
.......................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
.......................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
.......................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 3. การพัฒนาผลการเรียนรู้
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
1.2 วิธีสอน/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
………………………………………………..………..........................................................………………..…………………….
1.3 วิธีการประเมินผล
.......................................................................................................................................................................
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................

2.2 วิธีสอน/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
2.3 วิธีการประเมินผล
.......................................................................................................................................................................
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
3.2 วิธีสอน/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
3.3 วิธีการประเมินผล
.......................................................................................................................................................................
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
4.2 วิธีสอน/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
4.3 วิธีการประเมินผล
.......................................................................................................................................................................
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
5.2 วิธีสอน/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
5.3 วิธีการประเมินผล
.......................................................................................................................................................................
หมวดที่ 4. ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
.......................................................................................................................................................................................
2. กิจกรรมของนักศึกษา
.......................................................................................................................................................................................
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
กาหนดส่ง

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
.......................................................................................................................................................................................
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
.......................................................................................................................................................................................
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
.......................................................................................................................................................................................
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
.......................................................................................................................................................................................
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ
.......................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 5. การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
.......................................................................................................................................................................................
2. การเตรียมนักศึกษา
.......................................................................................................................................................................................
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
.......................................................................................................................................................................................
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
.......................................................................................................................................................................................
5. การจัดการความเสี่ยง
.......................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 6. การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
.......................................................................................................................................................................................
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
.......................................................................................................................................................................................
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
.......................................................................................................................................................................................
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
.......................................................................................................................................................................................
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
.......................................................................................................................................................................................

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา
...................................................................................................................................................................................
1.2
พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
...................................................................................................................................................................................
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
...................................................................................................................................................................................
1.4 อื่น ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
...................................................................................................................................................................................
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
.......................................................................................................................................................................................
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน .................................................
ลงชื่อ...................................................
วันที่รายงาน...................................................
ชื่อประธานหลักสูตร..................................................
ลงชื่อ..................................................
วันที่รับรายงาน................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องลาดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มคอ. 5

รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
คณะ............................................................................................. ภาควิชา.................................................................................
หลักสูตร........................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
..............................................................................................................................................................
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................................
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section)
.......................................................................................................................................................................................
4. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
.......................................................................................................................................................................................
5. สถานที่เรียน
.......................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 2. การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายชั่วโมงที่สอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
จานวน
ระบุสาเหตุการสอนจริง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
หัวข้อ
ต่างจากแผนการสอน
ตามแผน ที่ได้สอน
หากมีความแตกต่างเกิน 25%
การสอน
จริง

2 หัวข้อสอนที่ไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อสอนที่ไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
ต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและ
หลักสูร

แนวทางชดเชย

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล
วิธีสอนเพื่อให้บรรลุ
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
ผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
มี
ไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
.......................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 3. สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
.................
คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
.................
คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
.................
คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
คิดเป็นร้อยละ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I (ไม่สมบูรณ์
S (ผ่าน)
U (ตก)
W (ถอน)

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................................
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

เหตุผล

สรุปผลการทวนสอบ

หมวดที่ 4. ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร
ผลกระทบ
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

หมวดที่ 5. การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
....................................................................................................................................................................................
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
....................................................................................................................................................................................

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
....................................................................................................................................................................................
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
...................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 6. แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
.......................................................................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา / ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
.......................................................................................................................................................................................
ชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชา ..................................................
ลงชื่อ..................................................
วันที่รายงาน...................................................
ชื่อประธานหลักสูตร..................................................
ลงชื่อ..................................................
วันที่รับรายงาน......................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องลาดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มคอ. 6

รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
คณะ............................................................................................. ภาควิชา.................................................................................
หลักสูตร........................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
..............................................................................................................................................................
2. หลักสูตร
.......................................................................................................................................................................................
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
.......................................................................................................................................................................................
4. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
.......................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 2. การดาเนินการที่ต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี)
การเตรียมนักศึกษาที่ต่างจากแผน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เพื่อการวางแผนในอนาคต

2. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์นิเทศ
การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
ที่ต่างจากแผน

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต

3. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)
การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เพื่อการวางแผนในอนาคต
ที่ต่างจากแผน

4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
การเปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เพื่อการวางแผนในอนาคต
4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองาน
ที่มอบหมายให้นักศึกษาที่ต่างจากแผน

4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอานวยความสะดวก
ในการสนับสนุนนักศึกษาที่ต่างจากแผน
4.3 การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ต่างจากแผน

1.
2.
3.
4.

5.

หมวดที่ 3. ผลการดาเนินการ
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
.....................คน
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
.....................คน
จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
.....................คน
การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
คิดเป็นร้อยละ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I (ไม่สมบูรณ์
S (ผ่าน)
U (ตก)
W (ถอน)
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................................

หมวดที่ 4. ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร
1. ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือสถานประกอบการ/สถานที่ฝึก
.......................................................................................................................................................................................
2. ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
.......................................................................................................................................................................................
3. การเปลี่ยนแปลงที่จาเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................................

หมวดที่ 5. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา (ให้แนบผลการสารวจ)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
จุดแข็ง
.......................................................................................................................................................
จุดอ่อน
.......................................................................................................................................................
ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
...................................................................................................................................................................
2. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
2.1 ข้อวิพากษ์สาคัญจากผลการประเมิน
จุดแข็ง
.......................................................................................................................................................
จุดอ่อน
.......................................................................................................................................................
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
.......................................................................................................................................................................
หมวดที่ 6. แผนการปรับปรุง
1. การดาเนินการเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผ่านมา
.......................................................................................................................................................................................
2. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก่อน
.......................................................................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา / ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอแผนการปรับปรุง
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
.......................................................................................................................................................................................

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ..................................................
ลงชื่อ..................................................
วันที่รายงาน..................................................
ชื่อประธานหลักสูตร..................................................
ลงชื่อ..................................................
วันที่รับรายงาน...................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตคดิตถ์

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องลาดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มคอ. 7

รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7)
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร.......................................................................... ประจาปีการศึกษา.............................
คณะ............................................................................................. ภาควิชา.................................................................................

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. หลักสูตร
.......................................................................................................................................................................................
2. ระดับคุณวุฒิ
.......................................................................................................................................................................................
3. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ
คุณวุฒิ
เลขประจาตัวประชาชน
1.
2.
3.
4.
5.
4. วันที่รายงาน
.......................................................................................................................................................................................
5. ปีการศึกษาที่รายงาน
.......................................................................................................................................................................................
6. สถานที่ตั้ง
.......................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 2. ข้อมูลเชิงสถิติ
1. จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน
2. จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน
2.1 จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาก่อนกาหนดเวลาของหลักสูตร
2.2 จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
2.3 จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลังกาหนดเวลาของหลักสูตร
2.4 จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ถ้ามีให้ระบุ)

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

คน
คน
คน
คน
คน
คน

3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสาเร็จการศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. จานวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี
จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการ
ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน
ชั้นปี
ในแต่ละชั้นปี
ศึกษา
ตามแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2 ……….. %
จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3 ……….. %
จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4 ……….. %
จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 5 ……….. %
6. ปัจจัยสาเหตุที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
.......................................................................................................................................................................................
7. ภาวะการได้งานทาของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
วันที่สารวจ....................................................................................................................................................................
จานวนแบบสอบถามที่ส่ง............................................... จานวนแบบสอบถามที่ตอบ………............................………….
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ....................................................................................................................................
การกระจายภาวะการได้งานทาเทียบกับจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้งานทาแล้ว
ไม่ประสงค์จะทางาน
การได้งานทา
ยังไม่ได้งานทา
ตรงสาขา
ไม่ตรงสาขา
ศึกษาต่อ
สาเหตุอื่น
ที่เรียน
ที่เรียน
จานวน
ร้อยละ
8. การวิเคราะห์ผลที่ได้
.......................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 3. การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ทีม่ ีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมวดที่ 4. ข้อสรุปรายวิชาของหลักสูตร
1. สรุปรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
การกระจายของระดับคะแนน (จานวนคน)
รหัสและชื่อรายวิชา
ลง
เรียน
A B+ B C+ C D+ D F I S U
ทะเบียน ครบ

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส
และชื่อรายวิชา

ความไม่ปกติที่พบ

การดาเนินการ
ตรวจสอบ

เหตุผลที่ทาให้เกิดความไม่
ปกติ จากข้อกาหนดหรือ
เกณฑ์ที่ตั้งไว้

มาตรการแก้ไขที่ได้
ดาเนินการแล้ว

3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา
3.1 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน
รหัสและชื่อรายวิชา
เหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน
มาตรการทดแทนที่ได้ดาเนินการ (ถ้ามี)

3.2 วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน
รหัสและชื่อรายวิชา
สาระหรือหัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

การแก้ไขที่ได้ดาเนินการแล้ว ………………………………………………………………………….............................................………….........

หมวดที่ 5. การบริหารหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต

หมวดที่ 6. สรุปการประเมินหลักสูตร
1. การประเมินจากผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ)
วันที่สารวจ ..................................................................................................... (ให้แนบผลการสารวจมาประกอบด้วย)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

1.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1
.......................................................................................................................................................................
2. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินและข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

2.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................
3. การประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
3.1 เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ........
คะแนน...........
คะแนน.................

3.2 ผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

ผลบรรลุเป้าหมาย

สรุปผลการประเมิน.....................................................................................................................................................................
หมวดที่ 7. คุณภาพของการสอน
1. การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
1.1 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
การประเมินคุณภาพการสอน
การประเมิน
วิธีอื่น ๆ (ระบุ)
รหัสและชื่อรายวิชา
จากนักศึกษา
มี

ไม่มี

แผนปฏิบัติการทีไ่ ด้
ดาเนินการแล้ว
มี

ไม่มี

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
.......................................................................................................................................................................
2. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
2.1 สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับ
แนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง
จากแหล่งต่าง ๆ
2.1 คุณธรรมจริยธรรม

2.2 ความรู้

2.3 ทักษะทางปัญญา

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
มี 
ไม่มี 
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ................... คน
3.1 สรุปสาระสาคัญในการดาเนินการ
.......................................................................................................................................................................
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
.......................................................................................................................................................................
3.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการ
.......................................................................................................................................................................
4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
บุคลากรสาย
อาจารย์
สนับสนุน

4.2 สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
.......................................................................................................................................................................
หมวดที่ 8. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร จากผู้ประเมินอิสระ
1. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต่อข้อคิดเห็น
หรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ
ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จากผู้ประเมินอิสระ
ต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ

2. การนาไปดาเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
.......................................................................................................................................................................................
หมวดที่ 9. แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1. ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
วันสิ้นสุด
ผลการดาเนินการ
เหตุผลที่ทาให้
แผนดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
(สาเร็จ/ไม่สาเร็จ
ดาเนินการไม่สาเร็จ

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)
...................................................................................................................................................................................
2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอน และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา)
.......................................................................................................................................................................
2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ และบุคคลากรสายสนับสนุน
...................................................................................................................................................................................

3. แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี ..............................
แผนปฏิบัติการ

วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อประธานหลักสูตร.................................................................
ลงชื่อ................................................................
วันที่รายงาน...............................................................
เห็นชอบโดย..........................................(หัวหน้าภาควิชา)
ลงชื่อ................................................................
วันที่.................................................................
เห็นชอบโดย.........................................................(คณบดี)
ลงชื่อ.....................................................................
วันที่.....................................................................

เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

