
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มคอ.๓ 

วิสัยทัศน์: สร้างคนคุณภาพคู่คุณธรรม ผู้น านวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพ 
 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
    ภาควิชา [คลิกพิมพ์]  

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
    [คลิกพิมพ์]  

๒. จ านวนหน่วยกิต  
    [คลิกพิมพ์]  

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
        ประเภทของรายวิชา [คลิกพิมพ์]  

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     [คลิกพิมพ์]  
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ [คลิกพิมพ์]  
        ชั้นปีที่ [คลิกพิมพ์]  
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
     [คลิกพิมพ์]  
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

[คลิกพิมพ์]  
๘. สถานที่เรียน   

[คลิกพิมพ์]  
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

[คลิกพิมพ์]  
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หมวดที ่๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

[คลิกพิมพ์]  
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

[คลิกพิมพ์]  

หมวดที ่๓   ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา (ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.๒) 

[คลิกพิมพ์]  
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 
บรรยาย 

 
สอนเสริม 

การฝึกปฏิบัติการ/ทดลอง 
งานภาคสนาม/การน าเสนอ

ผลงานและกิจกรรมสังเคราะห์
ความรู้ 

 
การศึกษาด้วยตนเอง 

[คลิกพิมพ์] ชั่วโมง 
([คลิกพิมพ์] ชั่วโมง x 15 
สัปดาห์) 

ตามความต้องการ 
ของนักศึกษา 

[คลิกพิมพ์] ชั่วโมง 
([คลิกพิมพ์] ชั่วโมง x 15 
สัปดาห์) 

[คลิกพิมพ์] ชั่วโมง 
([คลิกพิมพ์] ชั่วโมง x 15 
สัปดาห์) 

 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
[คลิกพิมพ์]  

 
หมวดที ่๔   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะ
มีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถ ดังนี้ 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
[คลิกพิมพ์]  
 
 
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
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๒. ความรู้ 
ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

[คลิกพิมพ์]  
 
 
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

๓. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

[คลิกพิมพ์]  
 
 
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

[คลิกพิมพ์]  
 
 
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

[คลิกพิมพ์]  
 
 
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

 

หมวดที ่๕   แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.  แผนการสอน 
สัปดาห์ หัวข้อ จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/   

สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
2 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
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3 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
4 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
5 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
6 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
7 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

สอบกลางภาค 
9 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

10 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
11 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
12 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
13 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
14 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
15 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
16 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

สอบปลายภาค 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ตามท่ีปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 
Curriculum Mapping ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร) 

ผลการเรียนรู้ งานที่จะใช้ประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ
การประเมินผล 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ต าราและเอกสารหลัก  

[คลิกพิมพ์]  
๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

[คลิกพิมพ์]  
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

[คลิกพิมพ์]  
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หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

[คลิกพิมพ์]  
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

[คลิกพิมพ์]  
๓.  การปรับปรุงการสอน 

[คลิกพิมพ์]  
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

[คลิกพิมพ์]  
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา (น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจาก  
     ข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 

[คลิกพิมพ์]  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ลงชื่อ...............................................วันที่................................................  
          (……………………………………….) 
          (ประธานวิชา…………………………..) 
 

    ลงชื่อ...............................................วันที่................................................ 
                (                              ) 
          (หัวหน้าภาควิชา………………….) 
 

    ลงชื่อ...............................................วันที่................................................  
                (                              ) 
          (รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ)   
                                                มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 

 


