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ขอแจงรายละเอียดการเขารวม Microcredentials ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการจัดอบรม (Microcredentials)                 

2. หัวขอท่ีจัดการเรียนการสอน / หัวขอท่ีอบรม  รายละเอียดผลการเรียนรู และการเทียบเคียงผลการเรียนรู 
คําอธิบาย  คอลัมนที่ 1 ใหระบุหัวขอที่จัดการเรียนการสอนหรือหัวขอที่จัดอบรมของโครงการจัดอบรม (Microcredentials) 

 คอลัมนที่ 2  ใหระบุผลการเรียนรู (Learning Outcome: LO) ของโครงการจัดอบรม (Microcredentials) ที่สัมพันธกับหัวขอที่จัดการเรียนการสอนหรอื  

  หัวขอที่จัดอบรม (Microcredentials) (คอลัมนท่ี 1) สามารถระบุไดมากกวา 1 ผลการเรยีนรู (ถามี) 

 คอลัมนที่ 5 ใหระบุหัวขอเรียนที่ระบุใน มคอ.3 ที่สัมพันธกับหัวขอที่จัดการเรียนการสอนหรือหัวขอที่จัดอบรม (Microcredentials) 

 คอลัมนที่ 6  ใหระบุผลการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcome: CLO) ที่สัมพันธกับหัวขอเรียนที่ระบุใน มคอ.3 (คอลัมนที่ 5) สามารถระบุไดมากกวา 1 ผลการเรียนรูของรายวิชา (ถามี) 

หัวขอที่จัดการเรียนการสอน

หรือ หัวขอท่ีจัดอบรม 

(Microcredentials) 

ผลการเรียนรู (Learning 

Outcome: LO) ของโครงการ

จัดอบรม (Microcredentials) 

การเทียบเคียงผลการ

เรียนรูหัวขอที่จัดกับผล

การเรียนรูของรายวิชา

ในหลกัสูตร (มคอ.2) 

กรณีเทียบได โปรดระบุรายละเอียด  

ผลการเรียนรูของรายวิชาที่สามารถเทียบเคียงได 

เทียบไมได เทียบได หัวขอเรียนท่ีระบุใน มคอ.3 
ผลการเรียนรูของรายวิชา  

(Course Learning Outcome: CLO) 

รายวิชาที่

สามารถ

เทียบเคียงได 

1. Topic I LO1 …  ⁄ 1. Topic I CLOx … ระบุรหัสวิชา ช่ือ

วิชา หนวยกิต) 

ตัวอยาง  

แบบฟอรมการแจงรายละเอียดเขารวม Microcredentials 
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หัวขอที่จัดการเรียนการสอน

หรือ หัวขอท่ีจัดอบรม 

(Microcredentials) 

ผลการเรียนรู (Learning 

Outcome: LO) ของโครงการ

จัดอบรม (Microcredentials) 

การเทียบเคียงผลการ

เรียนรูหัวขอที่จัดกับผล

การเรียนรูของรายวิชา

ในหลกัสูตร (มคอ.2) 

กรณีเทียบได โปรดระบุรายละเอียด  

ผลการเรียนรูของรายวิชาที่สามารถเทียบเคียงได 

เทียบไมได เทียบได หัวขอเรียนท่ีระบุใน มคอ.3 
ผลการเรียนรูของรายวิชา  

(Course Learning Outcome: CLO) 

รายวิชาที่

สามารถ

เทียบเคียงได 

GRID 603 

BIOSTATISTICS  

3 (3-0-6)  

 LO2 … ⁄   CLOx …  

 LO3 …  ⁄  CLOx …  

 LOx …  ⁄  CLOx …  

2. Topic II LOx …  ⁄    

 LOx …  ⁄    

หมายเหตุ  โปรดแนบ มคอ.3 ที่ระบุภาค/ปการศึกษาที่ใชในการพิจารณาเทียบเคียง และรายละเอียดของโครงการฝกอบรม (MIcrocredentials) 

 

3. ตารางระบุความสัมพันธระหวางผลการเรียนรู (Learning Outcome) ของโครงการจัดอบรม (Microcredentials) และผลการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcome) 

คําอธิบาย  - โปรดระบุผลการเรียนรู (Learning Outcome) ของโครงการจัดอบรม (Microcredentials) ทุกผลการเรียนรูท่ีระบุในขอ 2. 

- โปรดระบุผลการเรียนรูของรายวิชาใน มคอ.๓ (Course Learning Outcome: CLO) ทกุผลการเรียนรูท่ีปรากฎใน มคอ.3 เพ่ือแสดงใหเห็น CLO ทั้งหมดของรายวิชาทั้งท่ีสามารถ

เทียบเคียงได และไมสามารถเทียบเคียงได 

ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ของโครงการจัดอบรม (Microcredentials) 

ผลการเรียนรูของรายวิชาใน มคอ.3 

(Course Learning Outcome: CLO) 

CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO… 

LO1 … /     

LO2 …      
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LO…      

      

หมายเหตุ โปรดระบุผลการเรยีนรูของรายวิชา (CLO)  

CLO1 … 

CLO2 … 

CLO… 

 

4. คําอธิบายรายวิชา  

โปรดระบุคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหตรงกับ มคอ.3 ฉบับปจจุบัน 

  

 

5. อาจารยผูรับผิดชอบวิชา 

5.1 ตําแหนงทางวิชาการ  ชื่อ-สกุล                

 5.2 การติดตอ    e-mail               

เบอรโทรศัพทท่ีสะดวกในการติดตอ             

         LINE ID               

6. อาจารยผูสอน   

6.1 ตําแหนงทางวิชาการ  ชื่อ-สกุล                

      การติดตอ    e-mail               

เบอรโทรศัพทท่ีสะดวกในการติดตอ             

         LINE ID               

7. กําหนดการเปดสอนสําหรับโครงการ Microcredit 

กําหนดวันเริ่มตน-สิ้นสุดการเรียน   

ตัวอยาง : ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 

เปดเรียนตั้งแตวันท่ี เดือน   พ.ศ.  ถึงวันท่ี  เดือน  พ.ศ.    
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กําหนดวันและเวลาเรียน   

ตัวอยาง : วันจันทร เวลา 17.00-19.00 น. 

                  

8. ภาษาท่ีใชในการเรียนการสอน   ไทย                   อังกฤษ 

9. การวัดและประเมินผล 

 9.1 การวัดผล  ระบุรายละเอียดวิธีการวัดผลใหชัดเจน  

ตัวอยาง : การเขาเรียน การมีสวนรวมในช้ันเรียน การสอบ งานท่ีไดรับมอบหมาย ฯลฯ 

                  

9.2 การประเมินผล ระบุเกณฑที่ใชในการประเมินผลผานแตละหัวขอใหชัดเจน  

ตัวอยาง : “ผาน” มีคะแนนตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป “ไมผาน” มีคะแนนต่ํากวารอยละ 80  

                  

10. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน   Online / Onsite / ผสมผสาน 

11. ผูประสานงาน 

11.1 ชื่อ-สกุล                  

 11.2 การติดตอ   e-mail                

เบอรโทรศัพทท่ีสะดวกในการติดตอ              

        LINE ID                

 

ขอใหตัดคําอธิบายและตัวอยางกอนเสนอลงนาม 

 

      ลงชื่อ      

       (             ) 

   ผูจัดทํารายละเอียดเขารวม Microcredentials 

 วันท่ี      
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ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี       

 

 

 

      ลงชื่อ      

       (             ) 

          ประธานหลักสูตร 

 วันท่ี      

 


