
     
รายวชิาศกึษาทัว่ไป                                                                     ระดับปรญิญาตร ี                                                         
ชือ่รายวชิา..........................................                                                                           คณะ/วทิยาลยั......................................                                             
รหัสวชิา...................................                                                  ภาควชิา.............................................. 
                       

๑ 
 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  รหสัและชือ่รายวิชา    
ภาษาไทย  …............................................................... 
ภาษาอังกฤษ …............................................................... 

 
๒.  จํานวนหน่วยกิต      …...............................................................       
  (ทฤษฎี ... ชม.  ปฏิบัติ......ชม.  เรียนรู-้ค้นคว้าด้วยตนเอง....ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      ...หลักสูตร ป.ตรี ปกติ         จดัทําเอกสารเป็นภาษาไทย...   

 ...หลักสตูร ป.ตรี นานาชาติ   จดัทําเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ...   
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   ……วิชาศึกษาทั่วไป……….   
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา  ……………………………………………………...... 
(ชี่อ สกุล - ภาควิชา - ชอ่งทางที่ติดตอ่ได:้ โทรศัพท์ – e-mail address) 

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน        ……..................................................................  
          
๕.  ภาคการศกึษา / ชั้นปทีีเ่รียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   .............  /  ชั้นปีที่ ........... 
๕.๒ จํานวนผู้เรียนที่รับได ้  ประมาณ............................คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)   

....................ไม่มี............................. 
   
๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

…..................ไม่มี...............................      
     
๘.  สถานที่เรยีน      ............................................................... 
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

วันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ. ........ 
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๒ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา: อธิบายจากมุมมองความตั้งใจของผู้สอนรายวิชาในภาพกว้างว่า จากหลักการ ความรู้ ทกัษะ ที่
เก่ียวข้องกับสาขาวิชา ผู้รับผดิชอบรายวิชามีจุดมุ่งหมายจะพัฒนาทักษะใดให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ประโยชนใ์นการเรยีน 
หรอืการทํางานในอนาคต  
       ที่มีความสอดคล้องกับ MU-GE Module LOs  
       เพ่ือให้ผู้เรยีนมีคุณลกัษณะบัณฑิตมหาวทิยาลยัมหดิล MU-Graduate Attributes 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา  

 ๒.๑ วัตถปุระสงคข์องรายวชิา (Course Objectives) 

..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
วัตถุประสงค์ของรายวิชา: อธิบายในรายละเอียดเก่ียวกับ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถของผู้เรียน ท่ีรายวิชา
ต้องการพัฒนาให้เกิดข้ึน เมื่อนักศึกษาประสบความสําเร็จจากการเรียนรู้ในรายวิชา  ซึ่งอธิบายจากมุมมองของผู้รับผิดชอบ
ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและ อาจกําหนดเป็นข้อๆ ตาม domain of learning (cognitive, affective, 
psychomotor) 
๒.๒ ผลลพัธก์ารเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสดุการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1  ..................................................................................................  
๒.  CLO2  ..................................................................................................  
๓.  CLO3  ..................................................................................................     
๔.  CLO4 ................................................................................................... 
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๓ 

 

 
หมายเหตุ :   
ก.  “ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs”: แปลงวัตถุประสงค์ของรายวิชา ให้เป็นความรู้ ความสามารถ 

และทักษะของผู้เรียน ที่สามารถวัดและประเมินได้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า นักศึกษาที่ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในข้อ ๒.๑ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานที่รายวิชา
กําหนดไว้ 

ข.  CLO ที่ดี ควรมีโครงสร้าง ๓ ประการ ดังน้ี:  
 ๑. action verb ระบุความสามารถหรอืทักษะที่นักศึกษาจะต้องแสดงสมรรถนะให้สังเกตหรือวัดได ้
 ๒. learning content ความรู้ที่รายวิชาตอ้งการให้นักศึกษาได้รับ และจะนําไปใช้ประโยชน์ตอ่ยอดสําหรับการ 
     เรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆ ของหลักสตูร หรือการทํางานในอนาคต 
 ๓. criteria or standard เกณฑ์หรอืมาตรฐานของระดับความสามารถ ที่รายวิชากําหนดสําหรับการตัดสินผล 
    ว่านักศึกษาได้บรรลุผลสาํเร็จการศึกษาในรายวิชา 

ค.  ในหน่ึง CLO อาจประกอบด้วย learning domain มากกว่า 1 domain  
ง.  จํานวนของ CLOs ที่เหมาะสมในแตล่ะรายวิชา ประมาณ ๔-๘ CLOs  

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

(ภาษาไทย).............................ควรจะสะทอ้น Course Goals……………………………………….................................... 
...............................................................................…………………………………………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 
ทฤษฎี
(ชั่วโมง)

การฝกึปฏิบัติ
(ชั่วโมง)

การศกึษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง) 

    

  
๓.  จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบุคคล  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระบุข้อมลู:  กระบวนการหรือวิธีการ ผู้รับผดิชอบดําเนินการ  
                และ เวลาที่จัดสรรให้สําหรับนักศึกษารายบุคคล 
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๔ 

 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงัระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปสั้นๆ เกีย่วกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวงัที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสดุการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1  ............................................................................................................................................  
๒.  CLO2  ............................................................................................................................................  
๓.  CLO3  ............................................................................................................................................     
๔.  CLO4 .............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

๒. วิธีการจัดประสบการณก์ารเรียนรูเ้พื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทกัษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลพัธ์การ
เรียนรู้ของรายวิชา   

  
รหัสวิชา วิธกีารจัดการสอน/ประสบการณก์ารเรียนรู ้ วิธกีารวัดผลลพัธก์ารเรียนรู้ 

 CLO1   

 CLO2   
 CLO3   
CLO4   
. . . .    
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๕ 
 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ท่ี หัวข้อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม.

กิจกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ทีใ่ช ้ ผู้สอน กิจกรรม 
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑  
  
  
  
  
๒  
  
  
  
  
๓  
  
  
  
  
  
                  รวม xx xx

 
 
๒. แผนการประเมินผลลพัธก์ารเรียนรู้ทีค่าดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู ้
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้(Formative Assessment) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๖ 

 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสนิผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เคร่ืองมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ ์

การเรียนรู้ฯ 
วิธกีารวัดผล 

น้ําหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 ………………………… สอบขอ้เขียน: MCQ 10 25 รายงานรายบุคคล 15 
CLO2 …………………………  

CLO3 …………………………  

CLO4 …………………………  

รวม  100 
 

(๒)  การตัดสนิผล 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
การตัดสินผลผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป  
   ก. ระบุให้สญัญลักษณ์เป็น O, S, U  หรือ  A, B, ………, F 
   ข. ระบุเกณฑ์มาตรฐานการตดัสินให้สญัญลักษณแ์ต่ละอักษร 
   ค. ตดัสินผลให้ผ่านเกณฑ์การประเมินเมือ่ได้สญัญลักษณ์ใด  
 
 (๓) การสอบแก้ตัว (ถ้ารายวิชากําหนดใหม้ีการสอบแก้ตวั) 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
การสอบแก้ตัว  อธิบายถึงสถานการณ์ท่ีรายวิชาจะจัดให้นักศึกษาสอบแก้ตัวได ้ 
                    และจะตัดสนิผลผลการสอบแก้ตัวอย่างไรบ้าง 

๓.  การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ระบุข้อมูล:  วิธีการหรือชอ่งทางที่นักศึกษาจะขออุทธรณต์อ่รายวิชา  
                บุคลากรผู้รับการอุทธรณ์ และ กระบวนการหรือวิธีจัดการ    
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๗ 
 

หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั (Required Texts) 
๑) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ (Suggested Materials) 
๑) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.  ทรพัยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๘ 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวชิา 

๑.  กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒.  กลยุทธก์ารประเมินการสอน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา  เช่น  ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ หรอืงานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะ
ต่างกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสําหรับผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้าน 

๕.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
หมายเหตุ 
ก. ระบุวิธีการที่จะได้ข้อมลู เพ่ือใช้เป็นขอ้มลูนําเข้าในการประเมินประสทิธิผล-ประสทิธิภาพของรายวิชา 
    รวมถึงการประเมินการสอน เช่น ข้อมูลจากผู้สังเกตการณ์ หรอืทมีผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา 
    เป็นต้น  และวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลนําเข้าที่ได้มาเพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงการสอน และปรับปรุง 
    ประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของการจัดการรายวิชา 
ข. อธิบายกลไกและวิธีการท่ีจะปรับปรุงการสอน และปรับปรุงประสิทธิผล-ประสทิธิภาพของรายวิชา เช่น  
    การประชุมกรรมการบริหารรายวิชาเพื่อทบทวนและปรับปรุง (ซึ่งจะมีรายงานใน มคอ.๕ ทุกภาคการศึกษา)  
    การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น  
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๙ 
 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

(รหัสวิชา) ............. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE LOs)

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9
CLO1 ……………………………. 1.1 4.2  
CLO2  ………………………….  3.4  
CLO3 …………………………. 1.3  
CLO4 …………………………. 1.4 7.2 
   

หมายเหตุ :   
ก.   ควรระบุได้ว่าแต่ละ CLO สอดคลอ้งกับ MU-GE LOs ในระดับ Sub LOs ใดบ้าง เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงได้ชัดเจน 
     แสดงใน “ตารางที่ ๑” 
ข.  แสดงข้อมูลคําอธิบาย MU-GE LOs – Sub LOs หัวข้อที่รายวิชาอ้างอิงถึงใน “ ตารางที่ ๒  LOs ที่รายวิชารับผิดชอบ” 
 
ตารางท่ี ๒  คาํอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
MU-GE LOs Sub LOs
MLO1 ………………………………. 1.1  ……………………………….
 1.3   ……………………………….
 1.4   ……………………………….
MLO3 ………………………………. 3.4   ……………………………….
MLO4 ………………………………. 4.2   ……………………………….
MLO7 ………………………………. 7.2   ……………………………….
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MU-GE Module LOs: At the end of studying MU-GE Module, successful students will be able to 

Competences LOs: Sub LOs: 

1. Critical thinking & 
Analysis: Use various 
sources and methods 
to collect and manage  
data & informations 
and make a logical 
judgement and deci-
sion to arrive at solu-
tion or problem solving 
relevant to real-world 
issues/problems 

1. create & construct an 
argument effectively as 
well as identify, critique 
and evaluate the logic & 
validity of arguments  

1. identify concepts related to the context of learned issues/topics
2. demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to find, 

evaluate, and ethically use information  
3. collect, analyse, synthesize data, & evaluate information and 

ideas from multiple sources relevant to issues/problems 
4. synthesize information to arrive at logical reasoning 

2.  select & use techniques 
and methods to solve 
open-ended, ill-defined 
and multistep problems 

1. apply simple mathematical methods to the solution of ‘real-
world’ problems  

2. make judgement & decision through correct analysis, infer-
ences, and evaluations on quantitative basis and multiple per-
spectives 

3. apply concept of process management to solve problems 
2.  Creativity & Inno-

vation: Shows capabil-
ity to initiate alterna-
tive/ new ways of 
thinking, doing things 
or solving problems to 
improve his/her or 
team solutions/results 
by  applying the evi-
dence-based process 
management concepts  

3.  acquire specific strate-
gies & skills within a par-
ticular discipline and adapt 
them to a new problem or 
situation 

1. connect, synthesize and/or transform ideas or solutions with-
in a particular framework 

2. integrate alternative, divergent, or contradictory perspectives 
or ideas in the solution of a problem or question 

4.  create a novel or unique 
ideas, question, format, 
or product within a par-
ticular framework 

1. Create an original explanation or solution to the is-
sues/problems  

2. articulate the rationale for & consequences of his/her solution- 
identify opportunities & risk 

3. implement innovation through process management approach   
5.  explore and situate one-

self in a new physical en-
vironment and intellectu-
al perspectives 

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in differ-
ent working environments 

2. resort to multi-dimensioanl settings and tools to acquire 
knowledge and skills relevant to the problema or situation at 
hand 

3. Global perspec-
tives & Ethics: Ex-
press one’s own ide-
as, interact with oth-
ers, guide or lead 
team, as proper, as 
an ethically- engaged 
and responsible 
member of the socie-
ty 

6. act autonomously within 
context of relationships to 
others, law, rules, codes, 
and values  

1.  demonstrate an understanding of the principles upon which 
sustainable ecosystems and societies are built 

2.  identify the national & global challenges associated with cur-
rent economic, political, and social systems  

3.  exhibit characteristics of responsible citizenship 
4.  work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 

7. apply ethical frameworks 
or principles and consider 
their implications in 
his/her decision-making 
and interacting with oth-
ers 

1.  identify ethical issues and recognize different viewpoint and 
ideologies  

2.  guide & lead others 
3.  apply principle of ethical leadership, collaborative engagement,   

and respect diversity   

4. Communication:  
communicate effec-
tively and confidently 
using oral, visual, and 
written language 

8.  use a variety of means/ 
technologies to com-
municate effectively and 
purposefully-  e.g., share 
information/ knowledge, 
express ideas, demon-
strate or create individual 
& group product, etc.   

1.  communicate/present ideas effectively both oral & written 
forms, proper to a range of audience groups, such as verbal 
discussion with peers, project report.   

2.  prepare a purposeful oral presentation designed to increase 
knowledge, to foster understanding, or to promote change in 
the listeners’ attitudes, values, beliefs, or behaviors. 

3.  prepare written documents to express ideas/solutions using dif-
ferent writing technologies, and mixing texts, data, and images. 

4.  demonstrate competence in a second or additional language 
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๑๑ 

 

Competences LOs: Sub LOs: 

5. Collaboration and 
Working with 
team: collaborate 
and work effectively 
with team to arrive at 
team goals 

9.  collaborate and work 
effectively as part of a 
student group/team 
member to arrive at the 
team shared-goals in 
time 

1.  collaborate effectively with others as a responsible team mem-
ber to achieve team goals in time 

2.  interact with others respectfully, whether as a team member or 
leader, to create a productive teamwork 

 


