
มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

จัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามท่ีวางแผนไวใน รายละเอียด 

ของหลักสูตร ซ่ึงแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเน้ือหาความรู

ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆท่ีนักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบ

ความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีใชในการเรียน วิธีการเรียน 

การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือ หรือสื่อทางวิชาการอื่นๆท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู  

นอกจากน้ียังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี ้

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป  

หมวดท่ี ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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 ๑ 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

๒. จํานวนหนวยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 ระบุช่ือหลักสูตรท่ีใชรายวิชาน้ี ยกเวนวิชาท่ีเปดเปนวิชาเลือกท่ัวไป ใหใช “หลายหลักสูตร” และใหระบุ

วาเปนวิชาศึกษาท่ัวไปหรือวิชาเฉพาะ เชน วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ วิชาเอก 

วิชาเอกเลือก เปนตน 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 

 ระบุภาค การศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite)  (ถามี) 

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites)  (ถามี) 

๘. สถานที่เรียน   

ระบุสถานท่ีเรียนทุกแหงท้ังในและนอกท่ีตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน  

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

 

หมวดที่ ๒   จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

อธิบายโดยยอเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชาน้ีหรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ท่ีเกิดข้ึน เชน 

เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาซ่ึงเปนผลจาก

งานวิจัยใหมๆ ในสาขา  
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หมวดที่ ๓   ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา  

 ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดหลักสูตร 

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 ระบุจํานวนช่ัวโมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝกงาน และการศึกษาดวย

ตนเอง 

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

  ระบุจํานวนช่ัวโมงตอสัปดาห ท่ีจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกช้ันเรียน และ

วิธีการสื่อสารใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา 

 

หมวดที่ ๔   การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรู แตละดานท่ีมุงหวัง ซ่ึงตองสอดคลองกับท่ีระบุไวใน

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculum 

Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปน้ี 

 ๑   สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา        

 ๒   คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนท่ีจะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ  ๑  

 ๓   วิธีการท่ีจะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาน้ีเพื่อประเมินผลการเรียนรูใน   

      มาตรฐานการเรียนรูแตละดานท่ีเกี่ยวของ 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา  

 ๑.๒  วิธีการสอน  

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล  

๒. ความรู 

 ๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ  

 ๒.๒  วิธีการสอน  

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล  

๓. ทักษะทางปญญา 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา  

 ๓.๒  วิธีการสอน  

 ๓.๓  วิธีการประเมินผล  

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  

 ๔.๒  วิธีการสอน  
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 ๓ 

 ๔.๓  วิธีการประเมินผล  

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา  

 ๕.๒  วิธีการสอน  

 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 

หมวดที่ ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.  แผนการสอน 

 ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหท่ีสอน จํานวนช่ัวโมงการสอน (ซ่ึงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อท่ีใช รวมท้ังอาจารยผูสอน  ในแตละหัวขอ/รายละเอียดของรายวิชา 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความ

รับผิดชอบของรายวิชา ( Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  สัปดาหท่ีประเมิน 

และสัดสวนของการประเมิน 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

 ระบุตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 ระบุ หนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรและ

แหลงอางอิงท่ีสําคัญอื่นๆ ซ่ึงนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ   โปรแกรมคอมพิวเตอรและ

แหลงอางอิงท่ีสําคัญอื่นๆ ซ่ึงนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของ

นักศึกษา เปนตน 
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๓.  การปรับปรุงการสอน 

อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการ

สอนไวอยางไรบาง การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา 

อธิบายกระบวนการท่ีใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับ

รายวิชาท่ีแตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน  

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

อธิบาย กระบวนการในการนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุง

คุณภาพ 
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