
มคอ.3 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะ ........................................ สาขาวิชา ........................................  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  
 รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย  
  (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
     ............... หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 (ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ยกเว้นวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกเสรี ให้ใช้ “หลายหลักสูตร” และให้ระบุ
ว่าเป็นวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เช่น วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานคณะ วิชาเอก หรือ
วิชาเอกเลือก เป็นต้น) 

 หลักสูตร........................................ สาขาวิชา........................  
 ประเภทของรายวิชา............................... 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
........................................................  
4.2 อาจารย์ผู้สอน(ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนหลายหมู่ให้ระบุผู้สอนทุกหมู่) 
........................................................  

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
(ระบุภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 

 ภาคการศึกษาที่ ………/……..  
 ชั้นปีที่ …………………. 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
 รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย  
  (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
 รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย  
  (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
8.  สถานที่เรียน  

........................................................  
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
       วันที่...........เดือน................................พ.ศ. ................ (ระบุวันที่/เดือน/ปี ที่จัดท าหรือปรับปรุง
รายวิชา ควรระบุวันที่จัดท า/ปรับปรุงก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 7 วัน) 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
........................................................................................................................................ ..................... 
............................................................................................................................. ................................ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
(อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น 
เช่น เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็น
ผลจากงานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา)  
................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ..................................................... 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
(ตามท่ีระบุไว้ในค าอธิบายรายวิชาในรายละเอียดหลักสูตร) 

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

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

.......................................................................................... ................................................................... 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

 
 
 
 
 
 

   

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตนักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
(ระบุจ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน 
และวิธีการสื่อสารให้นิสิตนักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า) 
...................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา 
 

 (การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุ
ไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน  
ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

 1. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานิสิตนักศึกษา        
 2. ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะที่ก าหนดไว้ในข้อ 1  
 3. วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผล 

การเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง) 
 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

ความรับผิดชอบของผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดในหลักสูตร 

คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนาในรายวิชา 

 
 
 

 

      ๑.๒   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 
       ๑.๓  วิธีการประเมินผล     
 
 

๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ที่จะได้รับ  

ความรับผิดชอบของผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดในหลักสูตร 

ความรู้ที่จะได้รับในรายวิชา 

 
 
 

 

       ๒.๒   วิธีการสอน 
 
       ๒.๓   วิธีการประเมินผล 
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๓.  ทักษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

ความรับผิดชอบของผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดในหลักสูตร 

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 
 
 

 

 
       ๓.๒   วิธีการสอน 
 
       ๓.๓   วิธีการประเมินผล 
 
 
๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 

ความรับผิดชอบของผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดในหลักสูตร 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 

 
 
 

 

       ๔.๒   วิธีการสอน 
 
       ๔.๓   วิธีการประเมิน 
 
 
๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

ความรับผิดชอบของผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดในหลักสูตร 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 
 
 

 

 
       ๕.๒   วิธีการสอน 
 
       ๕.๓   วิธีการประเมิน  
 



มคอ.3 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

(ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จ านวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน  
ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา) 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 



มคอ.3 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
(ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจาย 
ความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  
สัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
(ระบุต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน) 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................................ ................. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
(ระบุหนังสือ  วารสาร  รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์  และแหล่งอ้างอิงที่ส าคัญอ่ืนๆ  
ซ่ึงนิสิตนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม) 
............................................................................................................................. ................................ 
........................................................ ....................................................................................... .............. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
(ระบุหนังสือ  วารสาร  รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ แหล่งอ้างอิงที่ส าคัญอ่ืนๆ  
ซ่ึงนิสิตนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม) 
....................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ................................................. 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิตนักศึกษา 
............................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................................... .............. 
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูล เช่น จากผู้สังเกตการณ์  หรือจากทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนิสิต
นักศึกษา  เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ................................ 
...................................................................................... ....................................................................... 

3. การปรับปรุงการสอน  
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน  เช่น คณะมีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน 
อย่างไรบ้าง  การวิจัยในชั้นเรียน  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ................................ 
..................................................................................... ........................................................................ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชา 
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของรายวิชา  เช่น  ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ  หรืองานที่มอบหมาย  กระบวนการอาจจะต่างกันไป
ส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน  หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
(อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................................... .............. 

 
(หมายเหตุ  กรุณาลบข้อความอธิบายการกรอกข้อมูลตัวอักษรสีแดง) 
 
 


