
 
หลักสูตร..........................................                                                                     ระดับปริญญา     ตรี  ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                  
ช่ือรายวิชา.......................................                                                                คณะ/วิทยาลัย.................................. 
รหัสวิชา...................................                                                                      ภาควิชา.......................................... 
 

    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      …...............................................................   
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   …..วิชาเฉพาะ................................................    
 
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)   

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

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

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

 



 
หลักสูตร..........................................                                                                     ระดับปริญญา     ตรี  ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                  
ช่ือรายวิชา.......................................                                                                คณะ/วิทยาลัย.................................. 
รหัสวิชา...................................                                                                      ภาควิชา.......................................... 
 

    ๒  
 

 
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

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

.................................................................................................... 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา: อธิบายจากมุมมองความตั้งใจของผู้สอนรายวิชาในภาพกว้างว่า จากหลักการ ความรู้ ทกัษะ ที่
เก่ียวข้องกับสาขาวิชา ผู้รับผดิชอบรายวิชามีจุดมุ่งหมายจะพัฒนาทักษะใดให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ประโยชนใ์นการเรยีน 
หรอืการทํางานในอนาคต มคีวามสอดคลอ้งกับเป้าหมายท่ีหลักสตูรกําหนดไว้ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..................................................... 

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

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

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

และทักษะของผู้เรียน ที่สามารถวัดและประเมินได้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า นักศึกษาที่ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในข้อ ๒.๑ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานที่รายวิชา
กําหนดไว้ 

ข.  CLO ที่ดี ควรมีโครงสร้าง 3 ประการ ดงัน้ี:  
๑.  action verb ระบุความสามารถหรอืทักษะที่นักศึกษาจะต้องแสดงสมรรถนะใหส้ังเกตหรือวัดได ้
๒.  learning content ความรู้ที่รายวิชาตอ้งการให้นักศึกษาได้รับ และจะนําไปใช้ประโยชน์ตอ่ยอดสําหรับการ   
     เรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆ ของหลักสตูร หรือการทํางานในอนาคต 
๓. criteria or standard เกณฑ์หรือมาตรฐานของระดับความสามารถ ที่รายวิชากําหนดสําหรับการตัดสินผล 
    ว่านักศึกษาได้บรรลุผลสาํเร็จการศึกษาในรายวิชา 

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



 
หลักสูตร..........................................                                                                     ระดับปริญญา     ตรี  ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                  
ช่ือรายวิชา.......................................                                                                คณะ/วิทยาลัย.................................. 
รหัสวิชา...................................                                                                      ภาควิชา.......................................... 
 

    ๓  
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย)...............................ควรจะสะท้อน Course Goals............................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................................... 

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

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 
ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง)

การฝกึปฏิบัติ 
(ชั่วโมง)

การศกึษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

    

  
๓.  จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบุคคล  

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระบุข้อมูล:  กระบวนการหรือวิธีการ ผู้รับผดิชอบดําเนินการ  
                และ เวลาที่จัดสรรให้สําหรับนักศึกษารายบุคคล 
 

 



 
หลักสูตร..........................................                                                                     ระดับปริญญา     ตรี  ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                  
ช่ือรายวิชา.......................................                                                                คณะ/วิทยาลัย.................................. 
รหัสวิชา...................................                                                                      ภาควิชา.......................................... 
 

    ๔  
 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงัระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
 

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

๒.  วิธกีารจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลพัธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

  
 วิธกีารจัดการสอน/ประสบการณก์ารเรียนรู้ วิธกีารวัดผลลพัธก์ารเรียนรู้
   

 CLO1   
 CLO2   
 CLO3   
CLO4   
. . . .    



 
หลักสูตร..........................................                                                                     ระดับปริญญา     ตรี  ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                  
ช่ือรายวิชา.......................................                                                                คณะ/วิทยาลัย.................................. 
รหัสวิชา...................................                                                                      ภาควิชา.......................................... 
 

    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) 

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



 
หลักสูตร..........................................                                                                     ระดับปริญญา     ตรี  ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                  
ช่ือรายวิชา.......................................                                                                คณะ/วิทยาลัย.................................. 
รหัสวิชา...................................                                                                      ภาควิชา.......................................... 
 

 
ข.  การประเมินเพื่อตัดสนิผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 

(๑) เคร่ืองมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธ ์
การเรียนรู้ฯ 

วิธกีารวัดผล 
น้ําหนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 
CLO1 ………………………… สอบขอ้เขียน: MCQ 10 

25 รายงานรายบุคคล 15 
CLO2 …………………………   

 
CLO3 …………………………   

 
CLO4 …………………………   

 
รวม  100

 
(๒) การให้เกรด และ การตดัสินผล 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
การตัดสินผลผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาบังคับ/วิชาเฉพาะ  
   ก. ระบุ: ให้สัญญลักษณ์เป็น O, S, U  หรือ A, B,…….., F 
   ข. ระบุเกณฑ์มาตรฐานการตดัสินให้สัญญลักษณ์แต่ละอักษร 
   ค. ตดัสินผลให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมือ่ไดส้ัญญลักษณ์ใด 

 (๓) การสอบแก้ตัว (ถ้ารายวิชากําหนดใหม้ีการสอบแก้ตวั) 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การสอบแก้ตัว อธิบายถึงสถานการณ์ที่รายวิชาจัดให้นักศึกษาสอบแก้ตัวได้  
                   และจะตดัสนิผลผลการสอบแก้ตัวอย่างไรบ้าง 

 



 
หลักสูตร..........................................                                                                     ระดับปริญญา     ตรี  ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                  
ช่ือรายวิชา.......................................                                                                คณะ/วิทยาลัย.................................. 
รหัสวิชา...................................                                                                      ภาควิชา.......................................... 
 

๓.  การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
ระบุข้อมูล:  วิธีการหรือชอ่งทางที่นักศึกษาจะขออุทธรณต์อ่รายวิชา  

บุคลากรผู้รับการอุทธรณ์ และ กระบวนการหรือวิธีจัดการ    
 
 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

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

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

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

 
 



 
หลักสูตร..........................................                                                                     ระดับปริญญา     ตรี  ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                  
ช่ือรายวิชา.......................................                                                                คณะ/วิทยาลัย.................................. 
รหัสวิชา...................................                                                                      ภาควิชา.......................................... 
 

    ๘  
 

 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวชิา 

 

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

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

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา  เช่น  ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะ
ต่างกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสําหรับผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้าน 

 
๕.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ 
ก. ระบุวิธีการที่จะไดข้้อมูลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลนําเข้าในการประเมินประสทิธิผลของรายวิชา และประเมินการสอน เช่น 

ข้อมลูจากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรอืผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น  และวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูนําเข้าที่
ได้มาเพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงการสอน และปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

ข. อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน และการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา เช่น การวิจัยในชั้นเรียน การ
ประชมุเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น  
 



 
หลักสูตร..........................................                                                                     ระดับปริญญา     ตรี  ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                  
ช่ือรายวิชา.......................................                                                                คณะ/วิทยาลัย.................................. 
รหัสวิชา...................................                                                                      ภาควิชา.......................................... 
 

ภาคผนวก 

ความสอดคลอ้งระหว่างรายวิชากบัหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs)  

ชื่อรายวิชา........... 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8
(รหัสวิชา) .............   

หมายเหตุ :  แสดงระดับการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา ด้วยอักษร I, R, P หรือ M 
                 โดยนําข้อมูลของรายวิชาที่แสดงใน มคอ.๒ ส่วน Curriculim Mapping มาแสดง 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) ............. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8
CLO1 ………………………………. 1.1 4.2   
CLO2 ………………………………. 3.4   
CLO3 ………………………………. 1.3   
CLO4 ………………………………. 1.4  7.2 
   

หมายเหตุ :   
ก. ควรระบุได้ว่าแต่ละ CLO สอดคลอ้งกับ PLO ในระดับ SubPLO ใดบ้าง เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงได้ชัดเจน 
ข. แสดงข้อมูลของ PLOs - SubPLOs เฉพาะที่รายวิชาอ้างอิงถึง ใน “ ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ” 

ตารางท่ี ๓  PLOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs
PLO1 ………………………………. 1.1 ……………………………….
 1.3 ……………………………….
 1.4 ……………………………….
PLO3 ………………………………. 3.4 ……………………………….
PLO4 ………………………………. 4.2 ……………………………….
PLO7 ………………………………. 7.2 ……………………………….

 


