
 

 

มคอ.3  (AUN-QA) 

 1 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ...............................คณะ ..................................ภาควิชา......................... 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 ................................................................................................................................................. ....... 
2.  จ านวนหน่วยกิต     

..................................................................................................... .................................................... 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตร………………………………………บัณฑิต    สาขาวิชา ....................................... 
 เป็นวิชา .................................................................................................... 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ..........................................................................................................  
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษา...................  ของชั้นปีที่ ..... 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ……………………………………………………………………………… 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ………………………………………………………………………………. 
8.  สถานที่เรียน 

คณะ .....................................  มหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่อยู่........................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ........................................................ 
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1.1 ....................................................................................... ......................................................  
1.2 ........................................................................................................................... ..................  
1.3 .............................................................................................................................................  
1.4 ........................................................................................................................... ..................  
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2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 ............................................................................................................................. ................  
2.2 .............................................................. ...............................................................................  
2.3 ............................................................................................................................. ................  

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ............................................................................................................................. ..............................
.......................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ........................................... 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อสัปดาห์ 

จ านวนชั่วโมงบรรยาย          .......     ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ /ภาคสนาม/การฝึกงาน       .......     ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง       .......     ชั่วโมง 
 

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 
............................................................................................................................. .............................. 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 

คาดหวัง 
ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs)  
ที่รายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน 
ตาม CLOs 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการ
วัดและประเมินผล 

ตาม CLOs 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน   
 
สัปดาห์

ที่ 
หวัข้อ/รายละเอียด CLOs จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
  รวม    

 
2.  แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ก าหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

    
    
    
    



 

 

มคอ.3  (AUN-QA) 

 4 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

ต าราและเอกสารที่ใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
    ............................................................................................................................. ............................ 
    .……………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
    1.1 ................................................................................................. ........................................................ 
    1.2 .……………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
    1.3 ………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
2.  การปรับปรุงการสอน 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค าชี้แจงการจัดท า มคอ. 3 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1. รหัสและช่ือรายวิชา ช่ือรายวิชาให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ 
XXX XXX   ช่ือรายวิชาภาษาไทย (ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ) 

2. จ านวนหน่วยกิต ให้ระบุดังนี ้
จ านวนหน่วยกิต(จ านวนช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบตัิการ-ศึกษาด้วยตนเอง)    

3. หลักสูตรและประเภทของ
รายวิชา 

ระบุช่ือหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้  ยกเว้นวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกทัว่ไปให้ใช้  “หลาย
หลักสตูร”   และใหร้ะบุว่าเป็นวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เช่น  วิชาแกน  วิชา
เฉพาะด้าน  วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ  วิชาเอก  วิชาเอกเลือกเป็นต้น 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน ระบุภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน  ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

8. สถานท่ีเรียน ระบุสถานทีเ่รียนทุกแห่งทั้งในและนอกท่ีตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหค้รบถ้วน 
 

 
หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ 
ปรับปรุงรายวิชา 

อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี ้  หรือการเปลีย่นแปลง
ส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น  เพิ่มการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  หรือ web based  การ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึง่เป็นผลจากงานวิจยัใหม่ ๆ ในสาขา 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ    

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1. ค าอธิบายรายวิชา ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อสัปดาห์ ระบุจ านวนช่ัวโมงบรรยาย  การฝกึปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน  และการศึกษา

ด้วยตนเอง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่จะ
ให้ค าปรึกษาและแนะน าทาง 

วิชาการแก่นักศึกษาเป็น 

รายบุคคล 

ระบุจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอก
ช้ันเรียน  และวิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 
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หมวดที่ 4  การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 
ให้ระบุข้อมูลให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ () ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) และในภาคผนวก ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs)  

ที่รายวิชารับผิดชอบ 

ให้ระบุ PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสตูร (มคอ.2) 

กลยุทธ์การสอนตาม CLOs /  
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ 

ประเมินผลตาม CLOs 

ให้ดูข้อมูลตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 ข้อ 2. ผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) มาประกอบการก าหนดกลยุทธ์การสอนตาม 
CLOs / กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมินผลตาม CLOs 

 

 
หมายเหตุ : ส ำหรับรำยวิชำที่บรรจุอยู่ในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ยังไม่ได้ปรับแบบฟอร์มตำมเกณฑ์ AUN-QA  
 ให้น ำผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) ที่ระบไุว้ในรำยละเอียดของหลักสูตร  
 (มคอ.2) ในหมวดที่ 4 มำเป็น PLOs และก ำหนด CLOs ให้สอดคล้องกัน ดงัตัวอย่ำง 
 

มคอ.2 ฟอร์มเดิม มคอ.2 ฟอร์ม AUN-QA 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบยีบขององค์กรและสังคม  
  1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
  1.3 มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
 2. ด้านความรู ้
  2.1 มีความรอบรู้มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
  2.2 มีความใฝ่รูแ้ละสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ 
  3.2 มีทักษะการคิดและสามารถวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
 4.   ด้าน.......................................... 
           4.1  ........................................... 
           4.2  ........................................... 

PLO1  มีวินยั เคารพกฎระเบยีบขององค์กรและสังคม (1.1) 
PLO2  ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ (1.2) 
PLO3  มีความซ่ือสัตย์สุจริต (1.3) 
PLO4  มีความรอบรู้มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล (2.1) 
PLO5  มีความใฝ่รู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (2.2) 
PLO6  มีความคิดสร้างสรรค์ (3.1) 
PLO7  มีทักษะการคิดและสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ (3.2) 
PLO8  …………………..(4.1) 
PLO9  ………………………………..(4.2) 
 
 

 
 

PLO1  มีวินยั เคารพกฎระเบยีบขององค์กรและสังคม (1.1) 
         XXX 101…………….. 
         CLO1 …………………………….. 
PLO3  มีความซ่ือสัตย์สุจริต (1.3) 
         XXX 101…………….. 
         CLO2 …………………………….. 
PLO4  มีความรอบรู้มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล (2.1) 
         XXX 101…………….. 
         CLO3 …………………………….. 
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มคอ.2 ฟอร์มเดิม มคอ.2 ฟอร์ม AUN-QA 
PLO7  มีทักษะการคิดและสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ (3.2) 
         XXX 101…………….. 
         CLO4 …………………………….. 
PLO8  …………………..(4.1) 
         XXX 101…………….. 
         CLO5 …………………………….. 

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1. แผนการสอน ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ทีส่อน  จ านวนช่ัวโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
จ านวนหน่วยกิต กิจกรรมการเรยีนการสอนและสื่อท่ีใช้  รวมทั้งอาจารยผ์ู้สอนในแตล่ะ
หัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา) CLOs ที่ระบตุ้องสอดคล้องกับในรายละเอียดของ
หลักสตูร (มคอ.2) 

2. แผนการประเมินผลการ 

เรียนรู้ 
1. ระบุผลการเรียนรู้ตาม CLOs  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
2. ระบุกิจกรรมการวดัและประเมนิผลผู้เรยีน สัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนการ
ประเมิน 

 

หมายเหตุ : ส ำหรับรำยวิชำที่บรรจุอยู่ในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ยังไม่ได้ปรับแบบฟอร์มตำมเกณฑ์ AUN-QA  
 ให้ระบุ CLOs ตำมที่ปรบัในหมวดที่ 4 กำรพัฒนำนักศึกษำตำมผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน       
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1. ต าราและเอกสารที่ใช้ 

ประกอบการเรียนการสอน 
ระบุต าราและเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยจัดพิมพ์ตามรูปแบบ
บรรณานุกรม 

 

 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา    
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

2. การปรับปรุงการสอน อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการก าหนดกลไกและ
วิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  การวิจัยในช้ันเรียน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 

3 . ก ร ะบ วน ก ารยื น ยั น 
(verification) ผลสั มฤทธิ์
ของนักศึกษา 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  โดย  
กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน  หรือส าหรับมาตรฐานผล
การเรยีนรู้แตล่ะด้าน 

 


