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แนวทางการจัดทํา มคอ.๓   

(รายละเอียดของรายวิชา) 
 

    ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมปรึกษาหารือการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  

(แบบ มคอ.) กบัผูแทนคณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป และรายวชิาพืน้ฐานใหคณะตาง ๆ ระดับปริญญาตรี น้ัน 

บัดน้ี ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดการจัดทํา มคอ. สําหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาพื้นฐาน ท่ีมีรายละเอียดท่ีสอดคลอง

กับแบบฟอรมของสกอ. และสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทํา แบบ มคอ.3 ในแตละรายวิชาของหลักสูตรตาง ๆ ไดอยาง

สมบูรณ ท้ังน้ี รายละเอียดในหมวดตางๆ จะมคํีาแนะนําเพิ่มเติมดานลางน้ี 
 

หมายเหตุ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมหรือตัวอยางตาง ๆ ผานทาง http://intranet.mahidol/op/oraa/ ดังน้ี 
 

๐๑_แบบฟอรม มคอ.๓_มม_พ.ย._๕๓.doc 
๐๒_แนวทางการจัดทาํ มคอ.๓_มม_พ.ย._๕๓.doc 
๐๓_ตัวอยาง มคอ.๓.doc 

 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 
ขอ ๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
             ๓.๑  หลักสูตร         

 รายวชิาท่ีเปนรายวชิาศึกษาท่ัวไป หรือวิชาพื้นฐานท่ีไมสามารถระบุหลักสูตรท่ีกํากับไดหรือเปนรายวชิาท่ีมีหลายหลักสูตร

นําไปใชในการจัดทําหลักสูตร ใหเวนไวไมตองกรอกขอมูล 

 
ขอ ๖.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) และขอ ๗.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites) 
  สําหรับรายวิชาท่ีเปนไดท้ัง Pre-requisite และ Co-requisites ใหระบุรายวิชาน้ันท้ังขอ ๖ และขอ ๗   
 
ขอ ๙.  วันที่จดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งลาสุด  
 ใหกําหนดเปนวันท่ีจัดทําแบบ มคอ.๓ หรือเปนวันท่ีคณะกรรมการหลักสูตรใหความเห็นชอบ มคอ.3 ของรายวิชาน้ัน ๆ 
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๒ 

 
หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
   อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาสามารถอธิบายจุดมุงหมายและวัตถปุระสงคไดตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถดูตัวอยาง

ประกอบไดจาก เอกสาร ๐๓ (สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตขางตน) 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
 ขอ ๑. คําอธิบายรายวิชา อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาสามารถดูคําอธิบายรายวิชาไดจาก มคอ.๒ ของหลักสูตร 

สวนขอ ๒. และขอ ๓. อาจารยผูสอนในแตละรายวชิาสามารถระบุขอมูลไดตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถดูตัวอยางประกอบได

จาก เอกสาร ๐๓ 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

๓.  วิธีการที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชานี้เพ่ือประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐาน 
     การเรียนรูแตละดานทีเ่ก่ียวของ 

สัญลักษณท่ีแสดงในรูป  ,  หรือ เวนวาง ท่ีแสดงในแบบฟอรมเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน อาจารยผูสอนในรายวิชา

พื้นฐานของหลักสูตรใดสามารถดูขอมูลผลการเรียนรูท้ัง ๕ ดานไดจาก มคอ.๒ ของหลักสูตรน้ัน (สอบถามไดท่ีประธานหลักสูตร) 

สําหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาพื้ยฐานท่ีสอนใหกับหลักสูตรอื่นหรือคณะอื่น ใหใชผลการเรียนรูท้ัง ๕ ดานตามท่ีแสดงใน

หนา ๕ – ๖ ในเอกสารน้ี 

สําหรับวิธีการสอนและประเมนิผลของมาตรฐานการเรียนรูแตละดานใหอาจารยผูสอนในแตละรายวชิาสามารถระบุขอมลู

ไดตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถดูตัวอยางวธิีการสอนและวธิีการประเมินผล ไดจากคําอธบิายหนา ๔ ในเอกสารน้ี 

สามารถดูตัวอยางประกอบไดจาก เอกสาร ๐๓ 

 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑.   แผนการสอน และ ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
       อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาสามารถดูตัวอยางการกรอกขอมูลในหัวขอน้ีไดจาก เอกสาร ๐๓ และสามารถดู

ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอนไดท่ีหนา ๔ ในเอกสารน้ี 
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หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

                อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาสามารถอธิบายทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนไดตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถดู

ตัวอยางประกอบไดจาก เอกสาร ๐๓ 

 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 
 

   อาจารยผูสอนในแตละรายวชิาสามารถอธบิายการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิาไดตามความเหมาะสม 

ซึ่งสามารถดูตัวอยางประกอบไดจาก เอกสาร ๐๓ 
 
 

************************* 
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ตัวอยาง วิธีการสอนและลักษณะกิจกรรม 
 

วิธีสอน ลักษณะกิจกรรมของผูเรียน 

บรรยาย อธิบายประเด็นหรือสาระตางๆ ระหวางนั้นอาจมีปฏิสัมพันธกับผูเรยีน เชน การซักถาม หรือใหตอบคําถาม
ส้ันๆเพ่ือซักถามความเขาใจกับนกัศึกษา 1-2 คน 

งานบุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ  การใชเวลาชวงหนึ่งของการสอนหรือนอกเวลาสอน (ชวงเวลาศึกษาดวยตนเอง) ใหนกัศึกษาแตละคน
ประยุกตความรูและประสบการณ เพ่ือวิเคราะหปญหาที่เปนคําถาม หรือแบบทดสอบที่ไดรับมอบหมาย หรือ
สังเคราะหคําตอบ หรือเสนอแนวทางแกปญหานั้น 

งานบุคคล (คนควาขอมูล รายงาน) การใชเวลาชวงหนึ่งของการสอน หรือนอกเวลาสอน (ชวงเวลาศึกษาดวยตนเอง) คนควา รวบรวม และ
ประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐาน เพ่ือวิเคราะหปญหาที่เปนคําถาม หรือแบบทดสอบที่ไดรับมอบหมาย 
หรือสังเคราะหคาํตอบ หรือเสนอแนวทางแกปญหาน้ัน และจัดทําเอกสาร/รายงาน 

งานกลุมยอย (คนควาขอมูล วิเคราะห 
สังเคราะห อภิปราย รายงาน) 

การใชเวลาชวงหนึ่งของการสอน หรือนอกเวลาสอน (ชวงเวลาศึกษาดวยตนเอง) คนควา รวบรวม และ
ประเมินขอมูล แนวคิด หลักฐาน และประชุมกลุมเพ่ือหาขอสรุปสําหรับงานที่ไดรับมอบหมาย อภิปรายกลุม
เพ่ือหาขอสรุป และจัดทําเอกสาร/รายงาน 

นําเสนอขอมูล  นําเสนอขอมูล / ผลงานที่รวบรวมไดดวยวาจา (สวนมากมีส่ือประกอบ) 

สาธิต / ดูงาน การแสดงข้ันตอน วิธีปฏิบัติ 

ฝกปฏิบตัิ  ฝกปฏิบัติการ (สวนใหญเปนการปฏิบัติเพ่ือเสริมความรูความเขาใจภาคทฤษฎี) 

การทําโครงงาน การกําหนดหัวขอโครงงาน การศึกษาขอมูลเบื้องตน การออกแบบและวางแผนการทาํงาน การปฏิบัติงาน
ตามระยะเวลาทีกํ่าหนด การวิเคราะหและสรุปผลโครงงาน การจัดทํารายงาน และการนําเสนอผลงาน  

ฝกการแสดงออกซ่ึงพฤตกิรรม เชน ความตรงตอเวลา การไมพูดคุยในชั้นเรียน แตงกายถูกระเบียบ 
 

ตัวอยาง วิธีการประมวลผลและลักษณะกิจกรรม 
 

วิธีประเมินผล ลักษณะกิจกรรม 

การเขาเรียนและมีสวนรวม ตรวจสอบการเขาเรียนการมีสวนรวมดวยการเชค็ช่ือ หรือใหตอบคาํถามสั้นๆ (Quiz) เพ่ือประเมินความรู
ความเขาใจของผูเขาเรียนและ/หรอืเพ่ือเช็คช่ือ  

ผลงานบุคคล (เอกสาร รายงาน) ตรวจสอบความรูความสามารถของเจาของผลงาน คุณภาพและความถูกตองของงาน ความตรงตอเวลาที่สงงาน  

ผลงานกลุม (เอกสาร รายงาน) ตรวจสอบความรูความสามารถของกลุมเจาของผลงาน คุณภาพและความถูกตองของงาน ความตรงตอเวลาที่
สงงาน  

การนําเสนอขอมูล  ใหนักศึกษานําเสนอขอมูลในหองเรียน ตรวจสอบความรูความสามารถของผูนําเสนอ รวมทั้งความสามารถใน
การนําเสนอ  

สอบขอเขียน ตอบแบบทดสอบ (อัตนัย ปรนยั) 

สอบปากเปลา  ตอบคําถามที่กําหนด 

สอบปฏบิัติ (ตอบคําถาม) ใหนักศึกษาตอบคําถามที่เก่ียวของกับการเรียนภาคปฏิบัติ (สวนมากเก่ียวกับความรู หากออกแบบคําถาม
อาจครอบคลุมดานอื่น เชน ปญญา)  

สอบปฏบิัติ (ทดสอบการปฏิบัติ) ใหนักศึกษาสอบปฏิบัติการ (ดูความสามารถในการปฏิบัติงาน การวางแผน ผลงาน การวิเคราะหผล ฯลฯ)  

สังเกตการทํางานกลุม สังเกตพฤติกรรมของสมาชิกกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํางานดวยกัน 
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๕ 

 

 
 
 
 

ขอใหระบุตามแบบฟอรมน้ีโดยไมเปลี่ยนลําดับขอ หรือตัดขอใดท้ิง *   
ผลการเรียนรู ๕ ดาน (หมวดท่ี ๔ ขอ ๓) สําหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไป และรายวิชาพื้นฐานที่สอนใหหลักสูตรอ่ืน หรือคณะอ่ืน 

 

ผลการเรียนรูดานท่ี ๑  ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 

 (๑) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่วิญูชนพึงมี อาทิ มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา 
ความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ จิตสํานึกตอสังคม และตระหนักในคุณคาของการอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย  

 (๒) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ 
 (๓) สามารถวิเคราะหเหตุการณ / ปญหาท่ัวไปและทางวิชาชีพที่เกี่ยวของกับคุณธรรรมจริยธรรม และสังเคราะหแนว

ปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรูดานท่ี ๒  ๑.๒ ความรูท่ีตองไดรับ 
 

 (๑) มีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานทําใหเขาใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดลอมและความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ อาทิ 
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา 

 (๒) มีความรูหลักการและทฤษฎีของรายวิชา (ในสาขาวิชาท่ีศึกษา)  
  
  
  

  
  
  
    
    
    
    

 (๓) มีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและองคความรูใหม  
 

ผลการเรียนรูดานท่ี ๓  ๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
 

 (๑) สามารถคนควา รวบรวม และประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐาน เพ่ือใชในการแกปญหา 
 (๒) สามารถประยุกตความรูและประสบการณเพ่ือใชในการวิเคราะหปญหา และสังเคราะหแนวทางหรือวิธีการเพ่ือ

ปรับปรุงแกไขปญหาท้ังเรื่องท่ัวไปและดานวิชาการ / วิชาชีพไดอยางสรางสรรค 
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๖ 

 

ผลการเรียนรูดานท่ี ๔  ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
 
 (๑) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูอื่น โดยตระหนักในคุณคาและความรูสึกของความเปนมนุษย 
 (๒) สามารถทํางานกลุมไดอยางสรางสรรคท้ังในฐานะผูนําหรือสมาชิกกลุม มีความริเร่ิมในการวิเคราะหปญหาและมี

สวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุม (และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย) 
 (๓) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการแกปญหาในสถานการณท่ีไมชัดเจน 
 (๔) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

 

ผลการเรียนรูดานท่ี ๕  ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
 
 (๑) สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของไดอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและ

เสนอแนะแนวทางในการแกปญหา 
 (๒) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และการนําเสนอขอมูล

สารสนเทศ 
 (๓) สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการฟง การพูด การเขียน รวมท้ังสามารถเลือกใชรูปแบบของการ

นําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได 
 
 
ตัวอยาง ผลการเรียนรูเพ่ิมเติม 

 

ผลการเรียนรูดานท่ี ๖ ทักษะพิสัย    
 

 (๑) มีความสามารถในการทําหัตถการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 (๒)  
 (๒)  
 
 

ความหมายของสัญญลักษณ  
 

  =   รับผิดชอบหลัก (รายวิชาน้ีทําใหเกิดทักษะผลการเรียนรูนั้นโดยหลัก) 
ο   =   รับผิดชอบรอง  (รายวิชาน้ีทําใหเกิดทักษะผลการเรียนรูนั้นโดยหลัก) 
เวนวาง  =   ไมไดรับผิดชอบ (รายวิชาน้ีไมไดทําใหเกิดทักษะผลการเรียนรูนั้น) 
 

การกําหนดสัญลักษณ ใหอาจารยประจํารายวิชากําหนดตามท่ีเกิดข้ึนจริง สัญลักษณท่ีแสดงอยูนีเ้ปนเพียงตัวอยางเทานั้น 


