
     
รายวชิาศกึษาทั่วไป                                                                     ระดับปรญิญาตร ี                                                                      

ชือ่รายวชิา..........................................                                                                           คณะ/วทิยาลยั..................................                                                                  
รหัสวชิา...................................                                                  ภาควชิา............................................ 

                       

๑ 

 

มคอ.๓   รายละเอยีดของรายวชิา 

หมวดที ่๑ ขอ้มลูท ัว่ไป 

 

๑.  รหสัและชือ่รายวชิา    

ภาษาไทย  …............................................................... 

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

 

๒.  จ านวนหนว่ยกติ      …...............................................................       

  (บรรยาย ... ชม.   ปฏบิตั.ิ.....ชม.  เรยีนรู-้คน้ควา้ดว้ยตนเอง....ชม. /สปัดาห)์

    

๓.  หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา     

      ๓.๑ หลักสตูร      ...หลักสตูร ป.ตร ีปกต ิ        จัดท าเอกสารเป็นภาษาไทย...   

 ...หลกัสตูร ป.ตร ีนานาชาต ิ  จัดท าเอกสารเป็นภาษาองักฤษ...   

      ๓.๒ ประเภทของรายวชิา   ……วชิาศกึษาทั่วไป……….   

 

๔.  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา  และอาจารยผ์ูส้อน 

๔.๑  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา  ……………………………………………………...... 

(ชีอ่ สกลุ - ภาควชิา - ชอ่งทางทีต่ดิตอ่ได:้ โทรศัพท ์– e-mail address) 

๔.๒  อาจารยผ์ูส้อน        ……..................................................................  

          

๕.  ภาคการศกึษา / ช ัน้ปีทีเ่รยีน   

๕.๑ ภาคการศกึษาที ่  .............  /  ชัน้ปีที ่........... 

๕.๒ จ านวนผูเ้รยีนทีรั่บได ้  ประมาณ............................คน 

 

๖.  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite)   

....................ไมม่.ี............................ 

   

๗.  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites)  

…..................ไมม่.ี..............................      

     

๘.  สถานทีเ่รยีน      ............................................................... 

 

๙.  วนัทีจ่ดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ัง้ลา่สดุ 

วันที.่........เดอืน.......................พ.ศ. ........ 
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๒ 

 

หมวดที ่๒ จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์

๑. จดุมุง่หมายของรายวชิา (Course Goals)   

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

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

จดุมุง่หมายของรายวชิา: อธบิายจากมมุมองความตัง้ใจของผูส้อนรายวชิาในภาพกวา้งวา่ จากหลักการ ความรู ้

ทักษะ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิา ผูรั้บผดิชอบรายวชิามจีดุมุง่หมายจะพัฒนาทักษะใดใหผู้เ้รยีนสามารถน าไปใช ้

ประโยชนใ์นการเรยีนหรอืการท างานในอนาคต  

       ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบั MU-GE Module LOs  

       เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีณุลกัษณะบณัฑติมหาวทิยาลัยมหดิล MU-Graduate Attributes 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา  

๒.๑ วตัถปุระสงคข์องรายวชิา (Course Objectives) 

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

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

วัตถปุระสงคข์องรายวชิา: อธบิายในรายละเอยีดเกีย่วกบั ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และความสามารถของ

ผูเ้รยีน ทีร่ายวชิาตอ้งการพัฒนาใหเ้กดิขึน้ เมือ่นักศกึษาประสบความส าเร็จจากการเรยีนรูใ้นรายวชิา  ซึง่อธบิาย

จากมมุมองของผูรั้บผดิชอบในการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิา 

และ อาจก าหนดเป็นขอ้ๆ ตาม domain of learning (cognitive, affective, psychomotor) 

๒.๒ ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัรายวชิา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมือ่ส ิน้สดุการเรยีนการสอนแลว้ นักศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษาในรายวชิา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  ..................................................................................................  

๒.  CLO2  ..................................................................................................  

๓.  CLO3  ..................................................................................................     

๔.  CLO4 ................................................................................................... 

หมายเหต ุ:   
ก.  “ผลลัพธก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวังระดับรายวชิา CLOs”: แปลงวตัถปุระสงคข์องรายวชิา ใหเ้ป็นความรู ้

ความสามารถ และทกัษะของผูเ้รยีน ทีส่ามารถวัดและประเมนิได ้เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ นักศกึษาทีไ่ดรั้บ
ประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละผา่นเกณฑก์ารประเมนิผลของรายวชิา ไดบ้รรลวุัตถปุระสงคใ์นขอ้ ๒.๑ และ
มสีมรรถนะตามมาตรฐานทีร่ายวชิาก าหนดไว ้

ข. CLO ทีด่ ีควรมโีครงสรา้ง 3 ประการ ดังนี:้  
1. action verb ระบคุวามสามารถหรอืทักษะทีนั่กศกึษาจะตอ้งแสดงสมรรถนะใหส้งัเกตหรอืวดัได ้
2. learning content ความรูท้ีร่ายวชิาตอ้งการใหนั้กศกึษาไดรั้บ และจะน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ยอด
ส าหรับการเรยีนรูใ้นรายวชิาอืน่ๆ ของหลกัสตูร หรอืการท างานในอนาคต 
3. criteria or standard เกณฑห์รอืมาตรฐานของระดับความสามารถ ทีร่ายวชิาก าหนดส าหรับการ
ตัดสนิผลวา่นักศกึษาไดบ้รรลผุลส าเร็จการศกึษาในรายวชิา 

ค. ในหนึง่ CLO อาจประกอบดว้ย learning domain มากกวา่ 1 domain  
ง. จ านวนของ CLOs ทีเ่หมาะสมในแตล่ะรายวชิา ประมาณ 4-8 CLOs  
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๓ 

 

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

๑. ค าอธบิายรายวชิา  (Course Description) 

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

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

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

(ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................. 

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

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

๒. จ านวนช ัว่โมงทีใ่ชต้อ่ภาคการศกึษา 

บรรยาย 

(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏบิตั ิ

(ชัว่โมง) 

การศกึษาดว้ยตนเอง 

(ชัว่โมง) 

    

  

๓.  จ านวนช ัว่โมงตอ่สปัดาหท์ีอ่าจารยใ์หค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็น

รายบคุคล  

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

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

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

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

ระบขุอ้มลู:  กระบวนการหรอืวธิกีาร ผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ  

                และ เวลาทีจั่ดสรรใหส้ าหรับนักศกึษารายบคุคล 
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๔ 

 

หมวดที ่๔  การพฒันาผลการเรยีนรูท้ ีค่าดหวงัระดบัรายวชิาของนกัศกึษา 
 

๑.  สรปุส ัน้ๆ เกีย่วกบัความรู ้หรอืทกัษะทีร่ายวชิามุง่หวงัทีจ่ะพฒันานกัศกึษา (CLOs)  

เมือ่ส ิน้สดุการเรยีนการสอนแลว้ นักศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษาในรายวชิา จะสามารถ     

๑.  CLO1  ..................................................................................................  

๒.  CLO2  ..................................................................................................  

๓.  CLO3  ..................................................................................................     

๔.  CLO4 ................................................................................................... 

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

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

๒. วธิกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาความรู ้หรอื ทกัษะ ในขอ้ ๑   และการวดัผล

ลพัธก์ารเรยีนรูข้องรายวชิา   

  

รหสัวชิา วธิกีารจดัการสอน/ประสบการณ์การเรยีนรู ้ วธิกีารวดัผลลพัธก์ารเรยีนรู ้

 CLO1   

 CLO2   

 CLO3   

CLO4   

. . . .    
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๕ 

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมนิผล 
 
๑. แผนการสอน  

สปัดาหท์ี ่ หัวขอ้เรือ่ง/รายละเอยีด 
จ านวน ชม. 

กจิกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ทีใ่ช ้ ผูส้อน กจิกรรม  

ในชัน้เรยีน 
ฝึกปฏบิตั ิ

๑      

      

      

      

      

๒      

      

      

      

      

๓      

      

      

      

      

      

                  รวม xx xx   

 
 
๒. แผนการประเมนิผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ ีค่าดหวงัระดบัรายวชิา CLOs  

๒.๑ การวดัและประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรู ้

ก.  การประเมนิเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้(Formative Assessment) 

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

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

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

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

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

 

ข.  การประเมนิเพือ่ตดัสนิผลการเรยีนรู ้(Summative Assessment) 

(๑) เครือ่งมอืและน ้าหนักในการวดัและประเมนิผล 

 
ผลลพัธ ์

การเรยีนรูฯ้ 
วธิกีารวดัผล 

น า้หนกัการประเมนิผล 

(รอ้ยละ) 

CLO1 ………………………… สอบขอ้เขยีน: MCQ 10 
25 

รายงานรายบคุคล 15 

CLO2 …………………………    

  

CLO3 …………………………    

  

CLO4 …………………………    

  

รวม   100 
 

(๒)  การตดัสนิผล 

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

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

การตดัสนิผลผลการเรยีนรูใ้นรายวชิาศกึษาทัว่ไป  

   ก. ระบใุหส้ญัญลกัษณ์เป็น O, S, U  หรอื  A, B, ………, F 

   ข. ระบเุกณฑม์าตรฐานการตัดสนิใหส้ญัญลกัษณ์แตล่ะอกัษร 

   ค. ตัดสนิผลใหผ้า่นเกณฑก์ารประเมนิเมือ่ไดส้ญัญลกัษณ์ใด  

 

 (๓) การสอบแกต้ัว (ถา้รายวชิาก าหนดใหม้กีารสอบแกต้ัว) 

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

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

การสอบแกต้วั  อธบิายถงึสถานการณ์ทีร่ายวชิาจะจัดใหนั้กศกึษาสอบแกต้วัได ้ 

                    และจะตัดสนิผลผลการสอบแกต้วัอยา่งไรบา้ง 

๓.  การอทุธรณ์ของนกัศกึษา 

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

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

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

ระบขุอ้มลู:  วธิกีารหรอืชอ่งทางทีนั่กศกึษาจะขออทุธรณ์ตอ่รายวชิา  

                บคุลากรผูรั้บการอทุธรณ์ และ กระบวนการหรอืวธิจีัดการ    
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๗ 

 

หมวดที ่๖  ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลกั (Required Texts) 

๑) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. เอกสารและขอ้มลูแนะน า (Suggested Materials) 

๑) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.  ทรพัยากรอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๘ 

 

หมวดที ่๗ การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 

๑.  กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 

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

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

๒.  กลยทุธก์ารประเมนิการสอน  

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

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

๓.  การปรบัปรงุการสอน 

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

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา 

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

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

อธบิายกระบวนการทีใ่ชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

ของรายวชิา  เชน่  ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ การวเิคราะหข์อ้สอบ หรอืงานทีม่อบหมาย 

กระบวนการอาจจะตา่งกนัไปส าหรับรายวชิาทีแ่ตกตา่งกนั หรอืส าหรับผลลัพธก์ารเรยีนรูแ้ตล่ะดา้น 

๕.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา 

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

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

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

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

 

หมายเหต ุ

ก. ระบวุธิกีารทีจ่ะไดข้อ้มลู เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูน าเขา้ในการประเมนิประสทิธผิล-ประสทิธภิาพของรายวชิา 

    รวมถงึการประเมนิการสอน เชน่ ขอ้มลูจากผูส้งัเกตการณ์ หรอืทมีผูส้อน หรอืผลการเรยีนของนักศกึษา 

    เป็นตน้  และวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูน าเขา้ทีไ่ดม้าเพือ่ประกอบการพจิารณาปรับปรงุการสอน และปรับปรงุ 

    ประสทิธผิล-ประสทิธภิาพของการจัดการรายวชิา 

ข. อธบิายกลไกและวธิกีารทีจ่ะปรับปรงุการสอน และปรับปรงุประสทิธผิล-ประสทิธภิาพของรายวชิา เชน่  

    การประชมุกรรมการบรหิารรายวชิาเพือ่ทบทวนและปรับปรงุ (ซึง่จะมรีายงานใน มคอ.๕ ทกุภาคการศกึษา)  

    การวจัิยในชัน้เรยีน การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน เป็นตน้  

 

 



     
รายวชิาศกึษาทั่วไป                                                                     ระดับปรญิญาตร ี                                                                      

ชือ่รายวชิา..........................................                                                                           คณะ/วทิยาลยั..................................                                                                  
รหัสวชิา...................................                                                  ภาควชิา............................................ 

                       

๙ 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคลอ้งระหวา่งรายวชิากบัหมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 

ตารางที ่๑  ความสมัพันธร์ะหวา่ง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

(รหัสวชิา) ............. 
ผลลัพธก์ารเรียนรูห้มวดวชิาศกึษาทั่วไป (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   

          

หมายเหต ุ:   

ก.   ควรระบไุดว้า่แตล่ะ CLO สอดคลอ้งกบั MU-GE LOs ในระดบั SubLOs ใดบา้ง เพือ่แสดงความเชือ่มโยง 

     ไดช้ดัเจน แสดงใน “ตารางท ี๑” 

ก. แสดงขอ้มลูค าอธบิาย MU-GE LOs - SubPLOs หัวขอ้ทีร่ายวชิาอา้งองิถงึ  

      ใน “ ตารางที ่๒  LOs ทีร่ายวชิารับผดิชอบ” 

ตารางที ่๒  ค าอธบิาย MU-GE LOs และ SubLOs ทีร่ายวชิารับผดิชอบ 

MU-GE LOs SubLOs 

MLO1 ………………………………. 1.1   ………………………………. 

 1.3   ………………………………. 

 1.4   ………………………………. 

MLO3 ………………………………. 3.4   ………………………………. 

MLO4 ………………………………. 4.2   ………………………………. 

MLO7 ………………………………. 7.2   ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 

 


