
 

 

 

 
 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
รหสั........................ วชิา...........................................  
          ...........................................  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

3.5 นิ้ว 

TH SarabunPSK S.28 B 

1 นิ้ว 

TH SarabunPSK  S.28 B 

RIT95 S.30 B 

ความหมายของตัวอักษรยอ่ 
S=SIZE  (ขนาด) 
B=BOLD (แบบอักษรตัวหนา) 
ตัวเลขคือขนาดของตัวอกัษร 

ตัวอักษรวางกึ่งกลางหนา้กระดาษทุกบรรทัด 
ใช้ตัวอักษร  TH SarabunPSK  ใน  Windows 
ความห่างต่อบรรทัด  1  เคาะ 

กระดาษชารต์ปกนอกใหใ้ชส้ตีาม
ระดบัของหลกัสตูร นัน้ 

ตัวอย่าง  ปกนอก  มคอ. 3 
 

มคอ.3 

TH SarabunPSK S.26 B 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

เอกสารแนบ ๖ 
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รายละเอียดของรายวชิา 
 
 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วทิยาเขต/คณะ/สาขาวชิา วิทยาเขต......................   

คณะ........................................... 
    สาขาวิชา............................ 
 

หมวดที่  1  ขอ้มลูโดยทัว่ไป 
 

1. รหสัและชื่อรายวชิา  
xx-xxx-xxx   ................................................ (ช่ือวิชาภาษาไทย)  

................................................ (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ) 
2. จาํนวนหนวยกติ  
 x(x-x-x)       
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน (จํานวนใหเ้ป็นไปตามข้อตกลงของอาจารย์ผูส้อนในรายวิชานั้นๆ) 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ................................................. วิทยาเขต................... 
  อาจารย์ผู้สอน  ................................................. วิทยาเขต................... 
  อาจารย์ผู้สอน  ................................................. วิทยาเขต................... 
5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปทีเ่รยีน  

ภาคการศึกษาที่ ........ 
หลักสูตร.............................. สาขาวิชา.................................. ชั้นปีที่เรียน..............   

6. รายวชิาทีต่องเรยีนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)  
 ………………………………………………………………………………………………… 
7. รายวชิาทีต่องเรยีนพรอมกนั (Co-requisites) (ถามี) 
 ………………………………………………………………………………………………… 
8. สถานทีเ่รยีน  

คณะ ................................................  วิทยาเขต………………………… มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
(กรณีที่เปิดสอนหลายทีใ่ห้ระบุแยกคณะ และวิทยาเขตทุกแห่งที่เปิดสอน) 

9. วนัทีจ่ดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 

 ในกรณีที่ เปิดสอนหลาย
แห่งต้องระบุวิทายเขต คณะ
และสาขาวิชานั้น ๆ เพิ่มเติม  

(ให้ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ ยกเวน้วชิาที่เปิดเป็นวชิาชีพเลือก ใหใ้ช้คําว่า “หลายหลักสูตร” และให้ระบุว่า
เป็นวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เช่น วิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพพื้นฐาน เป็นต้น) 
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หมวดที่  2  จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ 
 

1.  จดุมุง่หมายของรายวชิา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  วตัถปุระสงค์ในการพฒันา/ปรับปรงุรายละเอยีดของรายวชิา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมวดที่  3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
 

1.  คาํอธบิายรายวชิา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  จาํนวนชัว่โมงทีใ่ช้ตอ่ภาคการศึกษา   

บรรยาย  สอนเสรมิ 
การฝกึปฏบิตั/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

 
 

   

 
3.  จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารยใ์ห้คาํปรึกษา และแนะนาํทางวชิาการแกน่ักศึกษาเปน็
รายบคุคล 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมวดที่  4  การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
 
 
1.  คณุธรรม  จรยิธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 1.2  วิธีการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 1.3  วิธีการประเมินผล 

…………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ความรู ้
 2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2  วิธีการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3  วิธีการประเมินผล 

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

ให้ระบุตามที่เขียนไว้ในรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 

ให้ระบุจํานวนช่ัวโมงบรรยาย สอนเสรมิ การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน และการศึกษาด้วยตนเอง 

ให้ระบุจํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีจ่ะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษานอกช้ันเรียนและ
วิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกําหนดเวลาล่วงหน้า 

 

(ให้อธิบายโดยย่อเกีย่วกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลีย่นแปลงสําคัญๆ ที่เกิดขึ้น เช่น 
เพิ่มการใช้เทคโนโลยี การเปลีย่นแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา) 

(การพัฒนาการเรียนรู้ ต้องสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรยีนรู้จาก
หลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  
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3.  ทักษะทางปญัญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 3.2  วิธีการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 3.3  วิธีการประเมินผล 

…………………………………………………………………………………………………………… 
4.  ทักษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 4.2  วิธีการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 4.3  วิธีการประเมินผล 

…………………………………………………………………………………………………………… 
5.  ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 5.2  วิธีการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 5.3  วิธีการประเมินผล 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดมีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก 5 ด้านนี้ ให้ระบุเพิ่มเติมดว้ย) 
 

หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1.  แผนการสอน 

ครัง้ที ่ รายละเอยีด 
จาํนวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรยีน  
การสอน  สือ่ทีใ่ช ้

ผูส้อน 

1     
2     
3     

 
2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้ (ให้ระบุหัวข้อย่อยแตล่ะหัวข้อตามที่ปรากฏใน(Curriculum Mapping)) 

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ 
สปัดาหท์ี่
ประเมนิ 

สดัสว่นของการ
ประเมนิผล 

    
    
(ผลการเรียนรู้ดูจากแผนที่การกระจายความรับผดิชอบ มคอ.2 (Curriculum Mapping)) 
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หมวดที่  6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารและตาํราหลกั 
…………………………………………………………………………………………………………… 

2.  เอกสารและข้อมลูสาํคัญ 
…………………………………………………………………………………………………………… 

3.  เอกสารและข้อมลูแนะนาํ 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
หมวดที่  7  การประเมนิและปรับปรงุการดําเนินการของรายวชิา 

 
1.  การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………… 
2.  การประเมนิการสอน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  การปรบัปรงุการสอน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวชิา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ให้ระบุตําราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรยีนการสอน 

ให้ระบุข้อมูลทีส่ําคญัอื่นๆ ท่ีนักศกึษาควรศึกษาเพิ่มเตมิ 

ให้ระบุข้อมูลทีส่ําคญัอื่นๆ ท่ีนักศกึษาจาํเปน็ต้องศึกษาเพิม่เตมิ 

ให้ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมลูการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ ์ทีมผู้สอน หรือผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เป็นต้น 

ให้อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรงุการสอน เช่น การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 

ให้อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย เป็นต้น 

ให้อธิบายกระบวนการในการนําขอ้มูลที่ไดจ้ากการประเมินจากข้อ 1 และข้อ 2 มาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงคณุภาพ 


