
มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวทางการบรหิาร
จดัการของแต่ละรายวชิาเพื่อให้การจดัการเรยีนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียด 
ของหลกัสูตร ซึ่งแต่ละรายวชิาจะก าหนดไว้อย่างชดัเจนเกี่ยวกบัวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดของเนื้อหาความรู้
ในรายวชิา แนวทางการปลูกฝังทกัษะต่างๆ ตลอดจนคุณลกัษณะอื่นๆทีน่ักศกึษาจะไดร้บัการพฒันาให้ประสบ
ความส าเรจ็ตามจุดมุ่งหมายของรายวชิา มกีารก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกบัระยะเวลาที่ใช้ในการเรยีน วธิกีารเรยีน 
การสอน การวดัและประเมนิผลในรายวชิา ตลอดจนหนังสอืหรอืสื่อทางวชิาการอื่นๆทีจ่ าเป็นส าหรบัการเรยีนรู้ 
นอกจากนี้ยงัก าหนดยุทธศาสตรใ์นการประเมนิรายวชิาและกระบวนการปรบัปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่๑ ขอ้มูลทัว่ไป 
หมวดที ่๒  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา 
หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
หมวดที ่๗ การประเมนิและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
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 ๑ 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทัว่ไป 
๑. รหสัและช่ือรายวิชา 

๒. จ านวนหน่วยกิต 

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

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

๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

๘. สถานท่ีเรียน   

ระบุสถานทีเ่รยีนทกุแห่งทัง้ในและนอกทีต่ัง้หลกัของมหาวทิยาลยัใหค้รบถว้น  

๙. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

อธบิายโดยย่อเกีย่วกบัวตัถุประสงคใ์นการพฒันารายวชิานี้หรอืการเปลีย่นแปลงส าคญั ๆ ทีเ่กดิขึน้ เช่น 
เพิม่การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  หรอื  web based  การเปลีย่นแปลงเนื้อหาของรายวชิาซึง่เป็นผลจาก
งานวจิยัใหม่ๆ ในสาขา  
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 ๒ 

หมวดท่ี ๓   ลกัษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  
 ตามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดหลกัสตูร 

๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 ระบุจ านวนชัว่โมงบรรยาย สอนเสรมิ การฝึกปฏบิตังิานภาคสนาม/การฝึกงาน และการศกึษาดว้ย
ตนเอง 
๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  ระบุจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท์ีจ่ะใหค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษานอกชัน้เรยีน และ
วธิกีารสื่อสารใหน้กัศกึษาไดท้ราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 
 

หมวดท่ี ๔   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรยีนรู้ในมาตรฐานผลการเรยีนรู้แต่ละดา้นที่มุ่งหวงั ซึ่งต้องสอดคล้องกบัที่ระบุไวใ้น

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดของหลกัสตูร โดยมาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น ใหแ้สดงขอ้มูลต่อไปนี้ 

 ๑   สรุปสัน้ๆ เกีย่วกบัความรู ้หรอืทกัษะทีร่ายวชิามุ่งหวงัทีจ่ะพฒันานักศกึษา        
 ๒   ค าอธบิายเกีย่วกบัวธิกีารสอนทีจ่ะใช้ในรายวชิาเพื่อพฒันาความรู ้หรอืทกัษะในขอ้  ๑  
 ๓   วธิกีารทีจ่ะใชว้ดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาในรายวชิานี้เพื่อประเมนิผลการเรยีนรูใ้น   
      มาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง 

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. ทกัษะทางปัญญา 
 ๓.๑  ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 
 ๓.๒  วธิกีารสอน 
 ๓.๓  วธิกีารประเมนิผล 
๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
 ๔.๑  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 
 ๔.๒  วธิกีารสอน 
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 ๔.๓  วธิกีารประเมนิผล 
๕. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ๕.๑  ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 
 ๕.๒  วธิกีารสอน 
 ๕.๓  วธิกีารประเมนิผล 

หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.  แผนการสอน 
 ระบุหวัขอ้/รายละเอียด สปัดาห์ที่สอน จ านวนชัว่โมงการสอน (ซึ่งตอ้งสอดคล้องกบัจ านวนหน่วยกิต) 
กจิกรรมการเรยีนการสอนและสื่อทีใ่ช ้รวมทัง้อาจารยผ์ูส้อน  ในแต่ละหวัขอ้/รายละเอยีดของรายวชิา 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 ระบุวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู้หวัขอ้ย่อยแต่ละหวัขอ้ตามที่ปรากฏในแผนทีแ่สดงการกระจายความ
รบัผดิชอบของรายวชิา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร  สปัดาห์ที่ประเมิน 
และสดัส่วนของการประเมนิ 
 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ต าราและเอกสารหลกั 

 ระบุต าราและเอกสารหลกัทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
 ระบุหนังสอื วารสาร รายงาน สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต์ กฎระเบยีบตา่งๆ โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละ
แหล่งอา้งองิทีส่ าคญัอืน่ๆ ซึง่นักศกึษาจ าเป็นตอ้งศกึษาเพิม่เตมิ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ระบุหนังสอื วารสาร รายงาน สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต์ กฎระเบยีบตา่งๆ   โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละ
แหล่งอา้งองิทีส่ าคญัอืน่ๆ ซึง่นักศกึษาควรศกึษาเพิม่เตมิ 
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ระบุวธิกีารประเมนิทีจ่ะไดข้อ้มูลการสอน เช่น จากผูส้งัเกตการณ์ หรอืทมีผูส้อน หรอืผลการเรยีนของ
นักศกึษา เป็นตน้ 
๓.  การปรบัปรงุการสอน 

อธบิายกลไกและวธิกีารปรบัปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควชิามกีารก าหนดกลไกและวธิกีารปรบัปรุงการ
สอนไวอ้ย่างไรบา้ง การวจิยัในชัน้เรยีน การประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน เป็นตน้ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

อธบิายกระบวนการทีใ่ชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้
ของรายวชิา เช่น ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรอืงานทีม่อบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไปส าหรบั
รายวชิาทีแ่ตกต่างกนั หรอืส าหรบัมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรบัปรุง

คุณภาพ 
 

 


