
มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียด 
ของหลักสูตร ซ่ึงแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเน้ือหาความรู
ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบ
ความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน 
การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือส่ือทางวิชาการอื่นๆท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู 
นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี ้

หมวดท่ี ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดท่ี ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
๒. จํานวนหนวยกิต 

บรรยาย-ปฏบัิต ิ
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ระบุชือ่หลักสูตรท่ีใชรายวชิานี้ ยกเวนวชิาท่ีเปดเปนวชิาเลือกทั่วไป ใหใช “หลายหลักสูตร” และใหระบุ
วาเปนวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เชน วชิาแกน วชิาเฉพาะดาน วชิาพื้นฐานวชิาชพีหรือวิชาชีพ วิชาเอก 
วิชาเอกเลือก เปนตน 
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
๕. ภาคการศกึษา / ชั้นปท่ีเรียน 

 ระบุภาคการศึกษา / ชั้นปทีเ่รียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
๖. รายวชิาทีต่องเรียนมากอน  (Pre-requisite)  (ถามี) 
๗. รายวชิาท่ีตองเรียนพรอมกนั  (Co-requisites)  (ถามี) 
๘. สถานท่ีเรียน   

ระบุสถานท่ีเรียนทุกแหงทั้งในและนอกท่ีตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน  

๙. วนัท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
 

หมวดที่ ๒   จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑.  จุดมุงหมายของรายวชิา 
๒. วัตถปุระสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

อธบิายโดยยอเก่ียวกับวัตถุประสงคในการพฒันารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น เชน 
เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาซึ่งเปนผลจาก
งานวิจัยใหมๆ ในสาขา  
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หมวดที่ ๓   ลักษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธบิายรายวิชา  
 ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดหลักสูตร 

๒. จาํนวนชัว่โมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 ระบุจํานวนชัว่โมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบตัิงานภาคสนาม/การฝกงาน และการศึกษาดวย
ตนเอง 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
  ระบุจํานวนชัว่โมงตอสัปดาหท่ีจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน และ
วิธีการส่ือสารใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา 
 

หมวดที่ ๔   การพัฒนาผลการเรียนรูของนกัศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้ 

 ๑   สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู หรือทักษะท่ีรายวชิามุงหวังที่จะพัฒนานกัศึกษา        
 ๒   คําอธิบายเกีย่วกับวิธกีารสอนท่ีจะใชในรายวชิาเพือ่พฒันาความรู หรือทักษะในขอ  ๑  
 ๓   วิธีการทีจ่ะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวชิานี้เพือ่ประเมินผลการเรียนรูใน   
      มาตรฐานการเรียนรูแตละดานท่ีเก่ียวของ 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมทีต่องพฒันา 
 ๑.๒  วิธีการสอน 
 ๑.๓  วธิีการประเมินผล 
๒. ความรู 
 ๒.๑  ความรูที่ตองไดรับ 
 ๒.๒  วิธีการสอน 
 ๒.๓  วธิีการประเมินผล 
๓. ทักษะทางปญญา 
 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพฒันา 
 ๓.๒  วธิีการสอน 
 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพฒันา 
 ๔.๒  วธิีการสอน 
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 ๔.๓  วิธีการประเมินผล 
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพฒันา 
 ๕.๒  วธิีการสอน 
 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 

หมวดที่ ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.  แผนการสอน 
 ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหที่สอน จํานวนช่ัวโมงการสอน (ซึ่งตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช รวมท้ังอาจารยผูสอน  ในแตละหัวขอ/รายละเอียดของรายวิชา 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรยีนรู 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  สัปดาหที่ประเมิน 
และสัดสวนของการประเมิน 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

 ระบุตําราและเอกสารหลักทีใ่ชในการเรียนการสอน 
๒. เอกสารและขอมูลสาํคัญ 
 ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส เวบ็ไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพวิเตอรและ
แหลงอางอิงท่ีสําคัญอื่นๆ ซึง่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส เวบ็ไซต กฎระเบียบตางๆ   โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
แหลงอางอิงท่ีสําคัญอื่นๆ ซึง่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเตมิ 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

ระบุวธิกีารประเมินที่จะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของ
นักศึกษา เปนตน 
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๓.  การปรับปรุงการสอน 
อธิบายกลไกและวธิีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการ

สอนไวอยางไรบาง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

อธบิายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับ
รายวิชาที่แตกตางกัน หรอืสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุง

คุณภาพ 
 

 


