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แนวทางการจัดท ามคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
 

 รายละเอียดของรายวิชา Course Specification หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ของแต่ละรายวิชาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางท่ีวางแผนไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ รายละเอียด
ของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับ
การพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้
ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอ่ืนๆ
ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 
 

 
 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป ประกอบด้วย 
 1. รหัสและชื่อรายวิชา 
  2. จ านวนหนวยกิต  

 ระบจุ านวนหน่วยกิตชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี  ชั่วโมงปฏิบัติ 
 กรณีเป็นรายวิชาการศึกษาทั่วไปใช้ค าว่า “หลายหลักสูตร” 

 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ ยกเว้นวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกทั่วไปให้ใช้ “หลายหลักสูตร” 

และให้ระบุว่าเป็นวิชาศึกษาทั่วไป หรือ วิชาเฉพาะ เช่นวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ หรือวิชาชีพ วิชาเอก วิชาเอกเลือก เป็นต้น 

 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ระบุต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
 ระบุใครเป็นผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน/ผู้สอน 
 ใครสอนกลุ่มไหน หมู่ไหน 
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 5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ระบุภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่เขียนไว้ใน มคอ.2 หมวด

ที่ 3 ข้อ 3.1.4  
 6. รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ระบุรหัส ชื่อรายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 
 7. รายวิชาที่ต้องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ระบุรหัส ชื่อวิชาภาษาไทย 
 8. สถานที่เรียน 

 ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของคณะ/มหาวิทยาลัย 
 9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 ระบุวัน เดือน ปี พ.ศ.ที่จัดท าหรือปรับปรุง 
  

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 ระบุจุดมั่งหมายของรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอะไรบ้าง มีทักษะ 
ความสามารถที่จะท าอะไรได้บ้าง 

[ตัวอย่าง] 

 
 
  2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลีย่นแปลงส าคัญที่เกิดขึ้น 
  มีการเปลี่ยนแปลง มีความจ าเป็นอะไรที่ท าให้ต้องมีการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชานี้  
 มีการพัฒนาปรับปรุงใหม่ในเรื่องอะไรบ้าง  
 หากพัฒนาปรับปรุงและจะส่งผลต่อนักศึกษาอย่างไร 
 ในการพัฒนาปรับปรุง มีสิ่งที่จะท าอะไรบ้าง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุง 

[ตัวอย่าง] 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 1.ค าอธิบายรายวิชา 

 ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 ระบจุ านวนชั่วโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติภาคสนาม/การฝึกงานและการศึกษาด้วย
ตนเอง 

[ตัวอย่าง] 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ระบุจ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียนและ
วิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า เช่น ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาท่ีหน้าห้องท างาน แจ้ง
เวลาในเว็บไซต์ โทรนัดหมายล่วงหน้า 

[ตัวอย่าง] 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่มุ่งหวัง ต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านในแสดงข้อมูลดังนี้ 
 1. สรุปเกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา 
 2. ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้หรือทักษะในข้อ 1  
 3. วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง 
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[ตัวอย่าง] 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 [ตัวอย่าง] 

 
1.2 วิธีการสอน 
 [ตัวอย่าง] 
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1.3 วิธีการประเมินผล 
[ตัวอย่าง] 

 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

[ตัวอย่าง] 

 
 
2.2 วิธีการสอน  

[ตัวอย่าง] 

 
2.3 วิธีการประเมินผล 

[ตัวอย่าง] 
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3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

[ตัวอย่าง] 

 
3.2 วิธีการสอน 

[ตัวอย่าง] 

 
3.3 วิธีการประเมินผล 

[ตัวอย่าง] 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
[ตัวอย่าง] 

 
4.2 วิธีการสอน 

[ตัวอย่าง] 

 
4.3 วิธีการประเมินผล 

[ตัวอย่าง] 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

[ตัวอย่าง] 

 
5.2 วิธีการสอน 

[ตัวอย่าง] 

 
5.3 วิธีการประเมินผล 

[ตัวอย่าง] 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 ระบุหัวข้อ รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จ านวนชั่วโมงการสอด (ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิต) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา 

[ตัวอย่าง] 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่
ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน 

[ตัวอย่าง] 

 
 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
 ระบุเอกสารและต าราหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

[ตัวอย่าง] 
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2. เอกสารและขอมูลส าคัญ 
 ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
แหล่งอ้างอิงที่ส าคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 

[ตัวอย่าง] 

 
 
3.เอกสารและขอมูลแนะน า 
 ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
แหล่งอ้างอิงที่ส าคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

[ตัวอย่าง] 

 
 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 เช่น การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน/แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

[ตัวอย่าง] 

 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของ 
นักศึกษา เป็นต้น 

[ตัวอย่าง] 

 
3. การปรับปรุงการสอน 
 อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/สาขาวิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุง 
การสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 
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[ตัวอย่าง] 

 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไป ส าหรับ
รายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

[ตัวอย่าง] 

 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ 

[ตัวอย่าง] 
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วิธีการด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 1. สามารถ download file แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ได้ที่ เว็บไซต์ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน http://acad.vru.ac.th/about_acad/ac_TQF.php  
 2. ขั้นตอนการด าเนินการมีดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ศึกษาแบบฟอร์ม
2.จัดเตรียมเคร่ืองมือ
อุปกรณ์และข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน

3.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

5.ด าเนินการจัดท าจัดท า 
มคอ.3

4.น า มคอ.3 ส่งผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียน 

และบันทึกเซ็นต์รับส่ง

http://acad.vru.ac.th/about_acad/ac_TQF.php

