
แบบรายงานผลการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 

 
 

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ ประจ าภาคเรียนที่
2/2562 ของรายวิชาในแต่ละหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะจ านวน 12 หลักสูตร โดยได้
ด าเนินการเผยแพร่ทางระบบ Internet แล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของทุกหลักสูตร ไว้ดังนี้ 

๑. หลักสูตร          ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา   การจัดการวัฒนธรรม                . 
มีรายวิชาที่ต้องจัดท า มคอ.๓ จ านวน   6  รายวิชา   มคอ.๔ จ านวน  2  รายวิชารวมทั้งสิ้น  8  รายวชิา 

๒. หลักสูตร          ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา   การท่องเที่ยว                         . 
มีรายวิชาที่ต้องจัดท า มคอ.๓ จ านวน   14  รายวิชา   มคอ.๔ จ านวน  2  รายวิชารวมทั้งสิ้น  16  รายวิชา 

๓. หลักสูตร          ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา    การพัฒนาชุมชน                    . 
มีรายวิชาที่ต้องจัดท า มคอ.๓ จ านวน   13  รายวิชา   มคอ.๔ จ านวน  2  รายวิชารวมทั้งสิ้น  15  รายวิชา 

๔. หลักสูตร          ศิลปบัณฑิต   สาขาวิชา    การออกแบบนิเทศศิลป์             . 
มีรายวิชาที่ต้องจัดท า มคอ.๓ จ านวน   15  รายวิชา   มคอ.๔ จ านวน  2  รายวิชารวมทั้งสิ้น  17  รายวิชา 

๕. หลักสูตร          ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา    ดนตรีไทย                             . 
มีรายวิชาที่ต้องจัดท า มคอ.๓ จ านวน   36  รายวิชา   มคอ.๔ จ านวน  0  รายวิชารวมทั้งสิ้น  36  รายวิชา 

๖. หลักสูตร          ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา    ดนตรีสากล                           . 
มีรายวิชาที่ต้องจัดท า มคอ.๓ จ านวน   22  รายวิชา   มคอ.๔ จ านวน  1  รายวิชารวมทั้งสิ้น  23  รายวิชา 

๗. หลักสูตร          นิติศาสตรบัณฑิต    
มีรายวิชาที่ต้องจัดท า มคอ.๓ จ านวน   18  รายวิชา   มคอ.๔ จ านวน  1  รายวิชารวมทั้งสิ้น  19  รายวิชา 

๘. หลักสูตร          ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา    ภาษาไทย                             . 
มีรายวิชาที่ต้องจัดท า มคอ.๓ จ านวน   17  รายวิชา   มคอ.๔ จ านวน  1  รายวิชารวมทั้งสิ้น  18  รายวิชา 

๙. หลักสูตร          ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา    ภาษาอังกฤษ                         . 
มีรายวิชาที่ต้องจัดท า มคอ.๓ จ านวน   13  รายวิชา   มคอ.๔ จ านวน  2  รายวิชารวมทั้งสิ้น  16  รายวิชา 

๑๐. หลักสูตร          รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
มีรายวิชาที่ต้องจัดท า มคอ.๓ จ านวน   14  รายวิชา   มคอ.๔ จ านวน  2  รายวิชารวมทั้งสิ้น  16  รายวิชา 

๑๑. หลักสูตร          ศิลปบัณฑิต   สาขาวิชา    ศิลปกรรม                             . 
มีรายวิชาที่ต้องจัดท า มคอ.๓ จ านวน   16  รายวิชา   มคอ.๔ จ านวน  2  รายวิชารวมทั้งสิ้น  18  รายวิชา 

๑๒. หลักสูตร          ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  . 
มีรายวิชาที่ต้องจัดท า มคอ.๓ จ านวน   12  รายวิชา   มคอ.๔ จ านวน  2  รายวิชารวมทั้งสิ้น  14  รายวิชา 

๑๓. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มีรายวิชาที่ต้องจัดท า มคอ.๓ จ านวน 12 รายวิชา ดังนี้ 
13.๑  วิชา 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 



13.๒  วิชา 1500104 ความจริงของชีวิต 
13.3  วิชา 1500106 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 
13.4  วิชา 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
13.5  วิชา 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
13.6  วิชา 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 
13.7  วิชา 1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
13.8  วิชา 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 
13.9  วิชา 2500106 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ 
13.10 วชิา 2500108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
13.11 วชิา 2500109 มนษุย์กับสิ่งแวดล้อม 
13.12 วชิา 2500110 อาเซียนศึกษา 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าการรายงานการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ เข้าทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ และเห็นขอบในการจัดท าและเผยแพร่ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
ในการประชุมครั้งที ่9/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือสรุปผลการจัดท า มคอ.๓ จ านวน 209 
รายวิชา และ มคอ.๔ จ านวน 19 รายวิชา  
 สรุป ผลการด าเนินการในการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔  
 [] ไม่มีปัญหา 
 [    ] มีปัญหา...................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ........................................................... 
 ผลการด าเนินงานเท่ากับ     

[] บรรลุ ผลการเผยแพร่ทุกรายวิชา 
[    ] ไม่บรรลุ เนื่องจาก........................................................................................................... ......... 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    
(อาจารย์ดวงพร  บี่หัตถกิจกูล) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ความเห็นของคณบดี 
.................................................................................................................. ............................................................. 
.................................................................................................................. ............................................................. 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  เวชกามา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


