มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวใน รายละเอียด
ของหลักสูตรซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรู
ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบ
ความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือ หรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่จําเปนสําหรับการเรียนรู
นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวดที่ ๓
ลักษณะและการดําเนินการ
หมวดที่ ๔
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
หมวดที่ ๕
แผนการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ ๖
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวดที่ ๗
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒. จํานวนหนวยกิต
บรรยาย-ปฏิบัติ
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ระบุชื่อหลักสูตรที่ใชรายวิชานี้ ยกเวนวิชาที่เปดเปนวิชาเลือกทั่วไป ใหใช “หลายหลักสูตร” และใหระบุ
วาเปนวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เชน วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ วิชาเอก
วิชาเอกเลือก เปนตน
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ระบุภาค การศึกษา / ชั้นปที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
๘. สถานที่เรียน
ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุง รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
อธิบายโดยยอเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น เชน
เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเปนผลจาก
งานวิจัยใหมๆ ในสาขา

๑
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หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ตามที่ระบุไวในรายละเอียดหลักสูตร
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ระบุจํานวนชั่วโมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝกงาน และการศึกษาดวย
ตนเอง
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ระบุจํานวนชั่วโมงตอสัปดาห
ที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน และ
วิธีการสื่อสารใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรู แตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (
Curriculum
Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแ ตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
๑ สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒ คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะในข๑ อ
๓ วิธีการที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
ในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรูใน
มาตรฐานการเรียนรูแตละดานที่เกี่ยวของ
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๒ วิธีการสอน
๒
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๔.๓ วิธีการประเมินผล
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๓ วิธีการประเมินผล

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหที่สอน จํานวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต)
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช รวมทั้งอาจารยผูสอน ในแตละหัวขอ/รายละเอียดของรายวิชา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา ( Curriculum Mapping) ตามที่ กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาหที่ประเมิน
และสัดสวนของการประเมิน

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ระบุตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ระบุ
หนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
แหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
แหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ระบุวิธีการประเมินที่จะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของ
นักศึกษา เปนตน

๓

มคอ. ๓
๓. การปรับปรุงการสอน
อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการ
สอนไวอยางไรบาง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับ
รายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อธิบาย กระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ

๔

