ปฏิทินการดาเนินงาน มคอ. ๓ - มคอ. ๗ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๘
ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘
เปิดภาคเรียน
เปิดภาคเรียน
รายการ
วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
(**วันสอบวันสุดท้าย ๑๘ ธันวาคม
(**วันสอบวันสุดท้าย ๖ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๘)
พ.ศ.๒๕๕9)
๑. การจัดทารายละเอียดของ
๑) ให้ระบุวันที่จัดทาหรือปรับปรุง
๑) ให้ระบุวันที่จัดทาหรือปรับปรุง
รายวิชา (มคอ. ๓) /
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุดก่อนวันที่ รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุดก่อนวันที่
รายละเอียดของประสบการณ์ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
ภาคสนาม (มคอ. ๔)
๒) ให้โปรแกรมวิชาจัดทาหลักฐานการ
๒) ให้โปรแกรมวิชาจัดทาหลักฐานการ
รับส่งลงวันที่ ก่อนวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ รับส่งลงวันที่ ก่อนวันที่ 4 มกราคม ๒๕๕9
๓) ขอให้รวบรวมจัดส่งคณะภายใน
๓) ขอให้รวบรวมจัดส่งคณะภายใน
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
วันที่ 11 มกราคม ๒๕๕9
***ควรมีการจัดประชุมอาจารย์ประจา
***ควรมีการจัดประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตร หรือคณะกรรมการโปรแกรมวิชา หลักสูตร หรือคณะกรรมการโปรแกรมวิชา
ก่อนวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อนา ก่อนวันที่ 4 มกราคม ๒๕๕9 เพื่อนาข้อสรุป
ข้อสรุปใน มคอ. ๗ ของปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใน มคอ. ๗ ของปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไป
ไปปรับปรุงการเรียนการสอน โดยระบุไว้ใน ปรับปรุงการเรียนการสอน โดยระบุไว้ใน
มคอ.๓ ของภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๘ นี้ด้วย
มคอ.๓ ของภาคเรียนที่ 2 / ๒๕๕๘ นี้ด้วย
๒. การจัดทารายงานผลการ
๑) ให้ระบุวันที่รายงาน ก่อนวันที่ ๑๗
๑) ให้ระบุวันที่รายงาน ก่อนวันที่ ๕
ดาเนินงานของรายวิชา(มคอ. มกราคม ๒๕๕๙
มิถุนายน ๒๕๕๙
๕) / ผลการดาเนินงานของ
๒) ให้โปรแกรมวิชาจัดทาหลักฐานการ
๒) ให้โปรแกรมวิชาจัดทาหลักฐานการ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. รับส่งลงวันที่ ก่อนวันที่ วันที่ ๑๗ มกราคม รับส่งลงวันที่ ก่อนวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
๖)
๒๕๕๙
๓) ขอให้รวบรวมจัดส่งคณะภายใน
๓) ขอให้รวบรวมจัดส่งคณะภายใน วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕9
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
๓. การจัดทารายงานผลการ
๑) ให้มีการประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชา/คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับ
ดาเนินงานของหลักสูตร
ให้มีการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและประเมินหลักสูตร เพื่อนาข้อมูลไปสรุปไว้
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ใน มคอ.๗ โดยควรจัดประชุมหลังวันสอบวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(มคอ. ๗) สาหรับหลักสูตร
(คาดว่าเป็นวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙) และก่อนวันที่รายงาน มคอ.๗
ใหม่/หลักสูตรปรับปรุง และ
๒) ให้ระบุวันที่รายงาน ใน มคอ.๗ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕9
สมอ.๐๗ สาหรับหลักสูตรเก่า
๓) ให้โปรแกรมวิชาจัดทาบันทึกส่ง มคอ.๗ มายังคณะ ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕9

ปฏิทินการดาเนินงาน มคอ. ๓ - มคอ. ๗ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เปิดภาคเรียน (นักศึกษารหัส ๕๔)
วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
รายการ
(**วันสอบวันสุดท้าย
๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘)
๑. การจัดทารายละเอียดของ
๑) ให้ระบุวันที่จัดทาหรือปรับปรุง
รายวิชา (มคอ. ๓)
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุดก่อนวันที่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒) ให้โปรแกรมวิชาจัดทาหลักฐาน
๒. การจัดทารายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. การรับส่งลงวันที่ ก่อนวันที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๗
๔) เฉพาะโปรแกรมวิชาที่มี
๓) ขอให้รวบรวมจัดส่งคณะภายใน
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
วิชาชีพ

เปิดภาคเรียน
วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
(**วันสอบวันสุดท้าย
๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘)
๑) ให้ระบุวันที่จัดทาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุดก่อนวันที่
๕ มกราคม ๒๕๕๘
๒) ให้โปรแกรมวิชาจัดทาหลักฐาน
การรับส่งลงวันที่ ก่อนวันที่ ๕ มกราคม
๒๕๕๘
๓) ขอให้รวบรวมจัดส่งคณะภายใน
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ควรมีการจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร หรือคณะกรรมการโปรแกรมวิชา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ เพื่อ
(๑) การติดตามการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงที่ได้ระบุไว้ใน มคอ. ๗ ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ว่าได้ดาเนินการแล้ว
หรือไม่/อย่างไร
(๒) การติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (๑๒ ข้อในภาคผนวก ก.)
(๓) การเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๔) การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรในประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
๓. การจัดทารายงานผลการ
๑) ให้ระบุวันที่รายงาน ก่อนวันที่ ๑๒
๑) ให้ระบุวันที่รายงาน ก่อนวันที่ ๒
ดาเนินงานของรายวิชา(มคอ.
มิถุนายน ๒๕๕๘
เมษายน ๒๕๕๘
๕)
๒) ให้โปรแกรมวิชาจัดทาหลักฐาน
๒) ให้โปรแกรมวิชาจัดทาหลักฐาน
การรับส่งลงวันที่ ก่อนวันที่ ๑๒ มิถุนายน
๔. การจัดทารายงานผลการ
การรับส่งลงวันที่ ก่อนวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๕๘
ดาเนินงานของประสบการณ์
๒๕๕๘
๓) ขอให้รวบรวมจัดส่งคณะภายใน
ภาคสนาม (มคอ. ๖) เฉพาะ
๓) ขอให้รวบรวมจัดส่งคณะภายใน
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
โปรแกรมวิชาที่มีนักศึกษาออก
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๕. การจัดทารายงานผลการ
๑) ให้มีการประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชา/คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
ดาเนินงานของหลักสูตร
กากับให้มีการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและประเมินหลักสูตร เพื่อนาข้อมูล
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ไปสรุปไว้ใน มคอ.๗ โดยควรจัดประชุมหลังวันสอบวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ ๒ ปี
(มคอ. ๗) สาหรับหลักสูตร
การศึกษา ๒๕๕๗ (วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘) และก่อนวันที่รายงาน มคอ.๗
ใหม่/หลักสูตรปรับปรุง และ
๒) ให้ระบุวันที่รายงาน ใน มคอ.๗ ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สมอ.๐๗ สาหรับหลักสูตรเก่า
๓) ให้โปรแกรมวิชาจัดทาบันทึกส่ง มคอ.๗ มายังคณะ ก่อนวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘

ปฏิทินการดาเนินงาน มคอ. ๓ - มคอ. ๗ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
รายการ
๑. การจัดทารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. ๓)

๒. การจัดทารายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
๔) เฉพาะโปรแกรมวิชาที่มี
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
๓. การจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชา(มคอ.
๕)

เปิดภาคเรียน
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
(**วันสอบวันสุดท้าย
๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
๑) ให้ระบุวันที่จัดทาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุดก่อนวันที่
๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
๒) ให้โปรแกรมวิชาจัดทาหลักฐาน
การรับส่งลงวันที่ ก่อนวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๕๗
๓) ขอให้รวบรวมจัดส่งคณะภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

-

เปิดภาคเรียน
วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
(**วันสอบวันสุดท้าย
๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
๑) ให้ระบุวันที่จัดทาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุดก่อนวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒) ให้โปรแกรมวิชาจัดทาหลักฐาน
การรับส่งลงวันที่ ก่อนวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๕๗
๓) ขอให้รวบรวมจัดส่งคณะภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
***ควรมีการจัดประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตร หรือคณะกรรมการโปรแกรมวิชา
ก่อนวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อ
นาข้อสรุปใน มคอ. ๗ ของปีการศึกษา
๒๕๕๗ ไปปรับปรุงการเรียนการสอน โดย
ระบุไว้ใน มคอ.๓ ของภาคเรียนที่ ๑ /
๒๕๕๗ นี้ด้วย

๑) ให้ระบุวันที่รายงาน ก่อนวันที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒) ให้โปรแกรมวิชาจัดทาหลักฐาน
๑) ให้ระบุวันที่รายงาน ก่อนวันที่ ๑๖
การรับส่งลงวันที่ ก่อนวันที่ ๒ พฤศจิกายน
มกราคม ๒๕๕๘
๒๕๕๗
๒) ให้โปรแกรมวิชาจัดทาหลักฐาน
๓) ขอให้รวบรวมจัดส่งคณะภายใน
การรับส่งลงวันที่ ก่อนวันที่ ๑๖ มกราคม
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒๕๕๘
๓) ขอให้รวบรวมจัดส่งคณะภายใน
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
-

๔. การจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. ๖) เฉพาะ
โปรแกรมวิชาที่มีนักศึกษาออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๕. การจัดทารายงานผลการ
๑) ให้มีการประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชา/คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
ดาเนินงานของหลักสูตร
กากับให้มีการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและประเมินหลักสูตร เพื่อนาข้อมูล
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ไปสรุปไว้ใน มคอ.๗ โดยควรจัดประชุมหลังวันสอบวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ ๒ ปี
(มคอ. ๗) สาหรับหลักสูตร
การศึกษา ๒๕๕๗ (คาดว่าเป็นวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘) และก่อนวันที่รายงาน มคอ.๗
ใหม่/หลักสูตรปรับปรุง และ
๒) ให้ระบุวันที่รายงาน ใน มคอ.๗ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สมอ.๐๗ สาหรับหลักสูตรเก่า
๓) ให้โปรแกรมวิชาจัดทาบันทึกส่ง มคอ.๗ มายังคณะ ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม
๒๕๕๘

