
 

แบบ มคอ 3 
รายละเอียดของรายวิชา 

               
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

คณะ/วิทยาลยั/วิทยาเขต....................…….................. ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา..........….................... 

หมวดที ่๑ ข้อมลูทัว่ไป 
๑.๑   รหสัและชือ่รายวิชา 

           ภาษาไทย           XXX XXX …………………………………………………………………….. 

           ภาษาองักฤษ                     ……………………………………………………………………. 

๑.๒   จ านวนหน่วยกิต  

           X (X-X-X)  

๑.๓   หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

(ระบุประเภทของรายวิชา เช่น วชิาพื้นฐานวชิาชพี  วชิาบงัคบั วชิาเลอืกของวชิาเฉพาะ วชิาเลอืกของวชิาเอก วชิาโท 
วชิาเลอืกเสร ีวชิาศกึษาทัว่ไป และระบุชือ่หลกัสูตรทีใ่ชร้ายวชิานี้  กรณีทีเ่ป็นรายวชิาเลอืกเสร ีหรอืรายวชิาศกึษาทัว่ไป 
ใหร้ะบวุ่า หลายหลกัสูตร) 

           เป็นรายวชิา…………………………………….. ในหลกัสตูร……………………สาขาวชิา……………………… 

              หรอืเป็นรายวชิาศกึษาทัว่ไป ในหลายหลกัสตูร 

๑.๔   อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน (ถา้มหีลายคน ใสใ่หค้รบตามทีเ่ป็นจรงิ) 

          อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา ……………(ระบุ ผศ. รศ. ศ. ดร. ดว้ย ถา้ม)ี……………………………………… 

          อาจารยผ์ูส้อน                   ……………(ระบ ุผศ. รศ. ศ. ดร. ดว้ย ถา้ม)ี……………………………………… 

๑.๕   ภาคการศึกษา / ชัน้ปีทีเ่รียน 

         ภาคการศกึษา……(ตน้/ปลาย)………………………ชัน้ปีที…่…………………… 

๑.๖   เงือ่นไขของรายวิชา/รายวิชาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 

         (ระบุรายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อนตามรปูแบบทีม่หาวทิยาลยัก าหนด ถา้ไม่มใีหร้ะบุว่า ไม่มี ) 

๑.๗   รายวิชาทีต้่องเรียนพรอ้มกนั  (Co-requisites) 

         (ระบุรายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนัตามรปูแบบทีม่หาวทิยาลยัก าหนด ถา้ไม่มใีหร้ะบวุ่า ไม่มี ) 

๑.๘   สถานทีเ่รียน 

            (ระบุสถานทีเ่รยีนทุกแหง่ทัง้ในและนอกทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยั) 

๑.๙ วนัทีจ่ดัท าหรอืปรบัปรงุรายวิชาครัง้ล่าสุด 

         วนัที…่…………..เดอืน………………………….พ.ศ…………………….. 

               

 
 
 
 
 
 



หมวดที ่๒   จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
๒.๑   จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

(ระบุจุดมุ่งหมายของรายวชิา ทีส่ะทอ้นผลทีจ่ะเกดิขึ้นกบัผูเ้รยีนทัง้ในดา้นความรู ้ทกัษะ และทศันคติ ควรเขยีนเป็นขอ้ๆ 
แยก เป็นประเดน็ใหช้ดัเจน) 

๒.๒   วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

(อธบิายโดยย่อเกีย่วกบัวตัถุประสงคใ์นการพฒันารายวชิานี้หรอืการเปลีย่นแปลงส าคญัๆ ทีเ่กดิขึ้น เช่น เพิม่การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  หรอื web based  การเปลีย่นแปลงเน้ือหาของรายวชิาซึง่เป็นผลจากงานวจิยัใหม่ๆ ในสาขา)  

               
หมวดที ่๓   ลกัษณะและการด าเนินการ 

๓.๑   ค าอธิบายรายวิชา 

           (เขยีนตามทีร่ะบไุวใ้นหลกัสตูร) 

๓.๒   จ านวนชัว่โมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอน
เสริม 

การฝึกปฏิบติั/ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

        

๓.๓   จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

(ระบุจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท์ีจ่ะใหค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศกึษานอกชัน้เรยีน และวธิกีารสือ่สารให้
นกัศกึษาไดท้ราบก าหนดเวลาล่วงหน้า)    
……………..ขัว่โมง/สปัดาห ์
                

 
หมวดที ่๔   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

  (อธบิาย การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องรายวชิา ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัทีร่ะบุไวใ้นแผนทีแ่สดงการ
กระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดของหลกัสตูร โดยมาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น ใหแ้สดงขอ้มลูต่อไปนี้ 

        ·  ผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งพฒันา 

        ·  วธิกีารสอน 

        ·  วธิกีารวดัและประเมนิผล) 

๔.๑   คณุธรรม จริยธรรม 

    (๑)  คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

    (๒)  วธิกีารสอน 

    (๓)  วธิกีารวดัและประเมนิผล 

๔.๒   ความรู ้

    (๑)  ความรูท้ีต่อ้งพฒันา 

    (๒)  วธิกีารสอน 

    (๓)  วธิกีารวดัและประเมนิผล 
 



๔.๓   ทกัษะทางปัญญา 

    (๑)  ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา 

    (๒)  วธิกีารสอน 

    (๓)  วธิกีารวดัและประเมนิผล 

๔.๔   ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 

    (๑)  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 

    (๒)  วธิกีารสอน 

    (๓)  วธิกีารวดัและประเมนิผล 

๔.๕   ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (๑)  ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 

    (๒)  วธิกีารสอน 

    (๓)  วธิกีารวดัและประเมนิผล 

๔.๖   ทกัษะพิสยั (ถ้ามี) 

    (๑)  ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 

    (๒)  วธิกีารสอน 

    (๓)  วธิกีารวดัและประเมนิผล 

               

หมวดที ่๕   แผนการสอนและการประเมินผล 
๕.๑   แผนการสอน 

(ระบุหวัขอ้/รายละเอยีด สปัดาหท์ีส่อน จ านวนชัว่โมงการสอน (ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัจ านวนหน่วยกติ) กจิกรรมการเรยีน
การสอนและสือ่ทีใ่ช ้รวมทัง้อาจารยผ์ูส้อน  ในแต่ละหวัขอ้/รายละเอยีดของรายวชิา 

  สปัดาห ์ หน่วย บท และห้วข้อ จ านวน ผลการเรียนรู ้ วตัถปุระสงค ์ กิจกรรม
การ 

สือ่การ
สอน 

วิธีการ* อาจารย ์

  ที ่   ชัว่โมง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ การเรียนรู ้ เรียนการ
สอน 

  ประเมิน ผู้สอน 

  ๑ …………………… ……..             …….. …….. …….. …….. …….. 
  ๒ …………………… ……..             …….. …….. …….. …….. …….. 
  ๓ …………………… ……..             …….. …….. …….. …….. …….. 
  ๔ …………………… ……..             …….. …….. …….. …….. …….. 
  :                           
  ๑๕ …………………… ……..             …….. …….. …….. …….. …….. 
        สรุปแผนการสอนต่อ    

ผลการเรยีนรู ้
  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐   

  

            หมายเหต:ุ ผลการเรยีนรู ้๖ ดา้น  ๑) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม  ๒) ดา้นความรู ้ ๓) ดา้นทกัษะทางปญัญา  ๔) ดา้น
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ  ๕) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลย ี และ          ๖) ทกัษะพสิยั(ถา้ม)ี   
 
 
 



๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

(ระบุวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยแต่ละหวัขอ้ตามทีป่รากฏในหมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
สปัดาหท์ีป่ระเมนิ และสดัสว่นของการประเมนิ) 

ลกัษณะการประเมิน ผลการเรียนรู*้ สปัดาหที์ป่ระเมิน สดัส่วนคะแนน หมาย
เหตุ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

…………………………                   

…………………………                   

…………………………                   

               

 หมายเหต:ุ  * เพิม่เตมิจากแบบฟอรม์เดมิ 
               

หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๖.๑ ต าราและเอกสารหลกั 

(ระบุต าราและเอกสารหลกัทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน) 

๖.๒ เอกสารและขอ้มลูส าคญั 

(ระบุหนงัสอื วารสาร รายงาน สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต ์กฎระเบยีบต่างๆ โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละแหล่งอา้งองิที ่
ส าคญัอืน่ๆ ซึง่นกัศกึษาจ าเป็นตอ้งศกึษาเพิม่เตมิ) 

๖.๓ เอกสารและขอ้มลูแนะน า 

(ระบุหนงัสอื วารสาร รายงาน สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต ์กฎระเบยีบต่างๆ   โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละแหล่งอา้งองิที ่
ส าคญัอืน่ๆ ซึง่นกัศกึษาควรศกึษาเพิม่เตมิ) 

              

หมวดที ่๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

๗.๑ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

(อธบิายวธิกีารทีอ่าจารยผ์ูส้อนหรอืผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ด าเนินการใหน้กัศกึษาประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา) 

๗.๒ กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

(อธบิายวธิกีารประเมนิการสอนทีผู่ร้บัผดิชอบหลกัสตูร หรอืคณะด าเนินการ) 

๗.๓ การปรบัปรงุการสอน 

(อธบิายกลไกและวธิกีารปรบัปรงุการสอน เช่น คณะ/ภาควชิามกีารก าหนดกลไกและวธิกีารปรบัปรุงการสอนไวอ้ย่างไร
บา้ง การวจิยัในชัน้เรยีน การประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน เป็นตน้) 

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา 

(อธบิายกระบวนการทีใ่ชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องรายวชิา  เช่น         
ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรอืงานทีม่อบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไปส าหรบัรายวชิาทีแ่ตกต่างกนั หรอื
ส าหรบัมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น) 

๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

(อธบิายกระบวนการในการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิจากขอ้ ๗.๑ และ ๗.๒ มาวางแผนเพือ่ปรบัปรุงคุณภาพ) 
 


