
มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถงึ ขอ้มลูเกีย่วกบัแนวทางการบรหิาร
จดัการของแต่ละรายวชิาเพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนสอดคลอ้งและเป็นไปตามทีว่างแผนไวใ้น รายละเอยีด 
ของหลกัสตูร ซึง่แต่ละรายวชิาจะก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเกีย่วกบัวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดของเนื้อหาความรู้
ในรายวชิา แนวทางการปลกูฝงัทกัษะต่างๆ ตลอดจนคุณลกัษณะอื่นๆทีน่กัศกึษาจะไดร้บัการพฒันาใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ตามจดุมุง่หมายของรายวชิา มกีารก าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเรยีน วธิกีารเรยีน 
การสอน การวดัและประเมนิผลในรายวชิา ตลอดจนหนงัสอื หรอืสื่อทางวชิาการอื่นๆทีจ่ าเป็นส าหรบัการเรยีนรู้  
นอกจากนี้ยงัก าหนดยทุธศาสตรใ์นการประเมนิรายวชิาและกระบวนการปรบัปรงุ 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่๑ ขอ้มลูทัว่ไป  
หมวดที ่๒  จดุมุง่หมายและวตัถุประสงค ์
หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
หมวดที ่๗ การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวชิา 
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 ๑ 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
๑. รหสัและช่ือรายวิชา 

๒. จ านวนหน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏบิตั ิ
๓. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 ระบุชื่อหลกัสตูรทีใ่ชร้ายวชิานี้ ยกเวน้วชิาทีเ่ปิดเป็นวชิาเลอืกทัว่ไป ใหใ้ช ้“หลายหลกัสตูร” และใหร้ะบุ
ว่าเป็นวชิาศกึษาทัว่ไปหรอืวชิาเฉพาะ เช่น วชิาแกน วชิาเฉพาะดา้น วชิาพืน้ฐานวชิาชพีหรอืวชิาชพี วชิาเอก 
วชิาเอกเลอืก เป็นตน้ 
๔. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

 ระบุภาค การศกึษา / ชัน้ปีทีเ่รยีน ตามแผนการศกึษาของหลกัสตูร 
๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

๘. สถานท่ีเรียน   

ระบสุถานทีเ่รยีนทุกแห่งทัง้ในและนอกทีต่ ัง้หลกัของมหาวทิยาลยัใหค้รบถว้น  

๙. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
 

หมวดท่ี ๒   จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
๑.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

อธบิายโดยยอ่เกีย่วกบัวตัถุประสงคใ์นการพฒันารายวชิานี้หรอืการเปลีย่นแปลงส าคญั ๆ ทีเ่กดิขึน้  เช่น 
เพิม่การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  หรอื  web based  การเปลีย่นแปลงเนื้อหาของรายวชิาซึง่เป็นผลจาก
งานวจิยัใหม่ๆ  ในสาขา  
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หมวดท่ี ๓   ลกัษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  
 ตามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดหลกัสตูร 

๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 ระบุจ านวนชัว่โมงบรรยาย สอนเสรมิ การฝึกปฏบิตังิานภาคสนาม/การฝึกงาน และการศกึษาดว้ย
ตนเอง 
๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 
  ระบุจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ ทีจ่ะใหค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศกึษานอกชัน้เรยีน และ
วธิกีารสื่อสารใหน้กัศกึษาไดท้ราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 
 

หมวดท่ี ๔   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานผลการเรยีนรู้ แต่ละดา้นทีมุ่ง่หวงั ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัทีร่ะบุไวใ้น

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา ( Curriculum 
Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดของหลกัสตูร โดยมาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น ใหแ้สดงขอ้มลูต่อไปนี้ 

 ๑   สรปุสัน้ๆ เกีย่วกบัความรู ้หรอืทกัษะทีร่ายวชิามุง่หวงัทีจ่ะพฒันานกัศกึษา         
 ๒   ค าอธบิายเกีย่วกบัวธิกีารสอนทีจ่ะใชใ้นรายวชิาเพื่อพฒันาความรู ้หรอืทกัษะในขอ้  ๑  
 ๓   วธิกีารทีจ่ะใชว้ดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในรายวชิานี้เพื่อประเมนิผลการเรยีนรูใ้น   
      มาตรฐานการเรยีนรู้แต่ละดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง 

๑. คุณธรรม จรยิธรรม 
 ๑.๑  คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา  
 ๑.๒  วธิกีารสอน  
 ๑.๓  วธิกีารประเมนิผล  
๒. ความรู ้
 ๒.๑  ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั  
 ๒.๒  วธิกีารสอน  
 ๒.๓  วธิกีารประเมนิผล  
๓. ทกัษะทางปญัญา 
 ๓.๑  ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา  
 ๓.๒  วธิกีารสอน  
 ๓.๓  วธิกีารประเมนิผล  
๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
 ๔.๑  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา  
 ๔.๒  วธิกีารสอน  
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 ๔.๓  วธิกีารประเมนิผล  
๕. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ๕.๑  ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา  
 ๕.๒  วธิกีารสอน  
 ๕.๓  วธิกีารประเมนิผล 

หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.  แผนการสอน 
 ระบุหวัขอ้/รายละเอยีด สปัดาหท์ีส่อน จ านวนชัว่โมงการสอน (ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัจ านวนหน่วยกติ) 
กจิกรรมการเรยีนการสอนและสื่อทีใ่ช ้รวมทัง้อาจารยผ์ูส้อน  ในแต่ละหวัขอ้/รายละเอยีดของรายวชิา 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ระบุวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูห้วัขอ้ยอ่ยแต่ละหวัขอ้ตามทีป่รากฏในแผนทีแ่สดงการกระจายความ
รบัผดิชอบของรายวชิา ( Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอยีดของหลกัสตูร  สปัดาหท์ีป่ระเมนิ 
และสดัส่วนของการประเมนิ 
 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ต าราและเอกสารหลกั 

 ระบุต าราและเอกสารหลกัทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน 
๒. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
 ระบุ หนงัสอื วารสาร รายงาน สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต ์กฎระเบยีบต่างๆ โปรแกรมคอมพวิเตอร์และ
แหล่งอา้งองิทีส่ าคญัอื่นๆ ซึง่นกัศกึษาจ าเป็นตอ้งศกึษาเพิม่เตมิ 
๓. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

ระบหุนงัสอื วารสาร รายงาน สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต ์กฎระเบยีบต่างๆ   โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละ
แหล่งอา้งองิทีส่ าคญัอื่นๆ ซึง่นกัศกึษาควรศกึษาเพิม่เตมิ 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๒.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

ระบุวธิกีารประเมนิทีจ่ะไดข้อ้มลูการสอน เช่น จากผูส้งัเกตการณ์ หรอืทมีผูส้อน หรอืผลการเรยีนของ
นกัศกึษา เป็นตน้ 

 
 



มคอ. ๓     
 

 ๔ 

๓.  การปรบัปรงุการสอน 
อธบิายกลไกและวธิกีารปรบัปรงุการสอน เช่น คณะ/ภาควชิามกีารก าหนดกลไกและวธิกีารปรบัปรงุการ

สอนไวอ้ยา่งไรบา้ง การวจิยัในชัน้เรยีน การประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน เป็นตน้ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

อธบิายกระบวนการทีใ่ชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้
ของรายวชิา เช่น ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรอืงานทีม่อบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไปส าหรบั
รายวชิาทีแ่ตกต่างกนั หรอืส าหรบัมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น  

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
อธบิาย กระบวนการในการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิจากขอ้ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรบัปรงุ

คุณภาพ 
 

 


