ที่ ๐๑๗๔/๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษา
ตาม หมวด ๔ แห่ งพระราชบัญญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑
แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงกาหนดระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้คณาจารย์ได้
ใช้เป็ นแนวทางด้านการจัดการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยให้บรรลุเป้ าหมาย อันจะ
เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังต่อไปนี้
๑. ผูส้ อนต้องศึกษาเป้ าหมายของการจัดการศึกษา หลักสู ตรการศึกษา และการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๒. ทุกหลักสู ตรต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ ทุกรายวิชา เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยน
การสอน โดยในส่ วนของกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ วิธีวดั และประเมินผลควรใช้วิธีการที่
หลากหลาย มุ่งเน้นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และผูส้ อนต้องส่ ง มคอ. ๓
และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) ในรายวิชาที่สอนก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
๓. ทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนผูส้ อนต้องดาเนิ นการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและศึกษา
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคลตามกระบวนการที่ มหาวิทยาลัยกาหนด ภายใน ๓๐ วันหลังจากเปิ ดภาค
การศึกษา โดยส่ งรายงานการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนทุกรายวิชาที่สอน
๔. ให้ผสู้ อนนาผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนมาปรับปรุ งแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน สื่ อการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่
ละรายวิชาที่สอนทุกภาคการศึกษา
๕. ทุกหลักสู ตรต้องมี รายวิชาที่ส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง และให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน หรื อจากการทาวิจยั

๒

๖. ทุ ก หลัก สู ต รต้อ งมี ก ารให้ ผู้มี ป ระสบการณ์ ท างวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ จาก
หน่วยงานหรื อชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอน
๗. ทุกหลักสู ตรต้องมีการจัดการเรี ยนรู้ที่พฒั นาจากการวิจยั หรื อจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน โดยให้ระบุชื่อ งานวิจยั ของผูส้ อน และรายวิชาที่ได้นา
ผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
๘. ทุกรายวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอนและสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้โดยผลการประเมินรายวิชาต้องไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕
๙. ผูส้ อนส่ งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนิ นการของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๑๐. ทุกรายวิชามีการพัฒนาหรื อปรับปรุ ง มคอ. ๓ ที่จะใช้สอนในครั้งต่อไป ในด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์ทางการสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ตามผลการประเมิน
รายวิชาในข้อ ๘
๑๑. เมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาให้ประธานคณะกรรมการประจาหลักสู ตรทุกหลักสู ตร
รายงานการดาเนิ น การสอนที่ เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญตามประเด็น ในข้อ ๒-๑๐ ในภาพรวมของ
หลัก สู ตรให้ค ณบดี ท ราบ และคณบดี ส รุ ปในภาพรวมของคณะรายงานมหาวิทยาลัย ทุ ก ภาค
การศึกษา
ระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มี
ขั้นตอนการดาเนินงานดังสรุ ปในแผนภูมิดงั นี้
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จึงประกาศมาเพื่อทราบ และให้ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

