
 
 

แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรฝึกอบรมเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต 
หลักสูตร/โครงการ……….............………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ/หน่วยงาน...............……………………. 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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(แบบ คก.มมส 01) 
 

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรฝึกอบรมเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต 
(พ.ศ.  256........) 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม 
 ภาษาไทย   :     หลักสูตร/โครงการ  ………......…….......................................................................……......... 

ภาษาอังกฤษ :     ………………………….............................................................................................. ............... 
 

2.  ชื่อประกาศนียบัตร / วุฒิบัตร / สัมฤทธิบัตร   
ภาษาไทย   (ชื่อเต็ม)  : (…………………………………….) 

       (ชื่อย่อ)   : (…………………………………….) 
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  : (…………………………………….) 
      (ชื่อย่อ)   : (…………………………………….) 

 

3.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  (คณะ/หน่วยงาน)............................................................................................. 
 

4.  จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนตลอดหลักสูตรฝึกอบรม 
 จ านวนชั่วโมง  ภาคทฤษฎี  (บรรยาย)  .........................ชั่วโมง 
 จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ  ภาคปฏิบัติ  .................................ชั่วโมง 
 จ านวนชั่วโมงรวมตลอดหลักสูตร  .................................ชั่วโมง   
 

5.  รูปแบบของหลักสูตรฝึกอบรม   
 5.1  ภาษาท่ีใช้ 
 5.2  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  หรือหน่วยงานภายนอก  (ถ้ามี) 
 5.3  การบูรณาการหลักสูตรฝึกอบรม 
  (ระบุคณะหรือหน่วยงานที่บูรณาการจัดหลักสูตรฝึกอบรม  หากไม่มีระบุว่า  -ไม่มี-) 
6.  สถานภาพของหลักสูตรฝึกอบรม  และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรม   
 6.1  หลักสูตรฝึกอบรมฉบับนี้  เริ่มใช้ต้ังแต่ปี  พ.ศ.  xxxx   
 6.2  คณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงานเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมนี้  ในการประชุมครั้งที่…....  
     เม่ือวันที่  …………….... 
 6.3  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมนี้  ในการประชุม   
     ครั้งที่  .........  เม่ือวันที่  …………….... 
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    6.4   ได้รับการรับรองจากสถาบันอ่ืน (ภายในประเทศ /ภายนอกประเทศ) โปรดระบุ (ถ้ามี) 
            ชื่อสถาบัน.............................................................เม่ือวันที่ ..........เดือน...........................พ .ศ..............   
 
7.  คุณลักษณะผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ 
.......................................................................................... .................................................................................... 
 
8.  ชื่อ  นามสกุล  ต าแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  ผู้สอน   
อาจารย์พิเศษ  วิทยากร(ถ้ามี)  ในหลักสูตรฝึกอบรม 
 8.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
สถาบัน 

การศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

     
 

 
 8.2  ผู้สอน 
  8.2.1  กรณีการเทียบหลักสูตรฝึกอบรมกับรายวิชาระดับปริญญาตรี 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปริญญาที่ขอเทียบที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
ฝึกอบรมที่เปิดสอน 
     บุคคลภายนอก  (แนบประวัติผลงานและความเชี่ยวชาญ) 
 
  8.2.2  กรณีการเทียบหลักสูตรฝึกอบรมกับรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ท าหน้าสอนได้  ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดสอน 
     บุคคลภายนอก  (แนบประวัติผลงานและความเชี่ยวชาญ) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
สถาบัน 

การศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

      

      
 
 



 4 

 8.3  อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 

สถาบันการศึกษา หน่วยงานท่ีสังกัด 

     
     

 
หมายเหตุ 
  -  เรียงล าดับรายชื่อจากต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นก่อน  กรณีมีต าแหน่งทางวิชาการเท่ากันให้เรียงตาม
ระดับคุณวุฒิการศึกษา  กรณีต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาเท่ากัน  ให้เรียงตามล าดับพยัญชนะ
ของชื่อ-สกุล 
  -  ชื่อสถาบันการศึกษา  กรณีส าเร็จการศึกษาในต่างประเทศให้ระบุ  ชื่อประเทศด้วย  และปีที่ส าเร็จ
การศึกษาระบุเฉพาะตัวเลขโดยใช้ปี  ค.ศ. 
  -  กรณีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ  โดยระบุวงเล็บท้ายสาขาวิชาว่า  
(International  Program)  ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ  และวงเล็บ  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ส าหรับ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ภายในประเทศไทย  ให้ระบุ  ชื่อคุณวุฒิ  สาขาวิชา  เป็นภาษาอังกฤษ  
สถาบันการศึกษาเป็นภาษาไทยและระบุปีที่ส าเร็จการศึกษาเป็น  ปี  พ.ศ.   
  -  กรณีเรียนหลักสูตรโทควบเอก  ให้ระบุวงเล็บท้ายสาขาวิชาว่า  (หลักสูตรโทควบเอก) 
  -  การระบุคุณวุฒิของอาจารย์แต่ละท่านให้ระบุเรียงจากคุณวุฒิสูงสุดขึ้นก่อน  โดยเรียงระดับปริญญา
เอก  โท  ตรี  ตามล าดับ 
 
9.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรม   
 9.1  สถานที่จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี  (บรรยาย)  (ระบุ) 
 9.2  สถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  (ระบุ)   
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หมวดท่ี  2   
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรฝึกอบรม  และเน้ือหาของหลักสูตรฝึกอบรม   

 

 

1.  คุณสมบัติของผู้เรียน 
2.  การคัดเลือกผู้เรียน 
   -  เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา  (ระบุ) 
 

3.  แผนการรับผู้เรียนเข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
รุ่นท่ี จ านวนผู้เข้าศึกษาในแต่ละรุ่นท่ีรับเข้าเรียน 

  
 

4.  ระยะเวลาด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรม   
 

5.  การเทียบเคียงหน่วยกิต  จ านวน………………  หน่วยกิต  (ให้ยึดหลักการคิดหน่วยกิตตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย   คือ  15  ชั่วโมงบรรยาย  มีค่าเป็น  1  หน่วยกิต  30  ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ  มีค่าเป็น   
1  หน่วยกิต  45  ชั่วโมงฝึกภาคสนาม  หรือท าโครงงาน  มีค่าเป็น  1  หน่วยกิต)   
 

6.  รายวิชาของมหาวิทยาลัย  ท่ีผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมสามารถขอเทียบโอนได้  (ถ้ามี) 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อวิชา 
(ภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต 

     

     
 

7.  แผนการเรียน 

หัวข้อ/เน้ือหา รูปแบบการเรียน จ านวนชั่วโมง 
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หมวดท่ี  3  ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรฝึกอบรม  กลยุทธ์การจัดการศึกษา   
และวิธีการประเมินผล  

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับรายวิชาท่ีเทียบเคียง และสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF) 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรฝึกอบรม  (Program  Learning  Outcomes:  PLOs) 

ล าดับท่ี ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรฝึกอบรม  PLOs 
PLO  1  

PLO  2  

PLO  3  
....  

 
2.  กลยุทธ์การสอนและวิธีการวัดผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตรฝึกอบรม  (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน วธีิการวัดและประเมินผล 

PLO  1     

PLO  2     
 

ล าดับท่ี วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน สัดส่วนคะแนน เกณฑ์การผ่าน 

PLO  1     

PLO  2     

PLO  3     
....     

รวม  100  %  
 
3.  การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้   
 3.1  ให้ระบุวิธีการที่ใช้ในการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้  (เช่น  การเข้าร่วมฝึกอบรมแบบไม่ได้
สะสมรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต  กรณีผ่านเกณฑ์การประเมินใน  PLO  ทุกข้อ  และมีผลคะแนนรวมที่
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ.....  ให้ได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์  S  (Satisfactory)  เป็นต้น) 
 
 
 



 7 

 
 3.2  ระบุรูปแบบการบันทึกประเมินผลการเรียน   
     แบบประเมินการผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  การประเมินผลแบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ระบุ
เป็นผลการประเมินผ่านเกณฑ์  S  (Satisfactory)  หรือผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์  U  (Unsatisfactory)   
เช่น   

ผลการประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

ร้อยละของคะแนนท่ีได้ 

ผ่าน  S  (Satisfactory)   ....................... 

ไม่ผ่าน  U  (Unsatisfactory) ....................... 
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หมวดท่ี  4  การประกันคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม 
1.  การก ากับมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม 
  (อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต)   
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2.  ผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม 
  (อธิบายคุณภาพผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม  เป็นต้น) 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.  ผู้เรียน/ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรฝึกอบรม 
  (อธิบายการเตรียมการก่อนเข้าศึกษา  การเข้ารับการฝึกอบรมจนครบจ านวนชั่วโมง   
  ตามระยะเวลาที่หลักสูตรฝึกอบรมก าหนด  หลักเกณฑ์การพิจารณาการฝึกอบรม  เป็นต้น) 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4.  ผู้สอน 
  (อธิบายเก่ียวกับระบบการจัดหาทีมผู้สอน  การคัดเลือก  คุณสมบัติ  ความรู้  ความเชี่ยวชาญทาง   
  สาขาวิชา  เป็นต้น) 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.  การบริหารหลักสูตรฝึกอบรม   
  (อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  การออกแบบ   
  หลักสูตรฝึกอบรม  ควบคุม  ก ากับการจัดท ารายวิชา  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ   
  เรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผลการด าเนินงานหลักสูตร   
  ฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน  เป็นต้น) 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรฝึกอบรม 
  (อธิบายระบบการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน  เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานหลักสูตร   
  ฝึกอบรมเช่น  ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อม   
  ของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   สื่อการเรียน   
  การสอน  เป็นต้น) 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 9 

 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรฝึกอบรม  เช่น  (ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ที่มีต่อคุณภาพการฝึกอบรม  คุณภาพการสอน  ตลอดจนทรัพยากรสนับสนุนการฝึกอบรม  และในภาพรวม     
  อ่ืนๆ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   
 ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ....................................................... 
(....................................................................) 

ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม/โครงการ 
 

ลงชื่อ....................................................... 
(....................................................................) 

ต าแหน่ง  คณบดีคณะ-วิทยาลัย/ผู้อ านวยการสถาบัน-ส านัก 
 
 

 
เอกสารแนบท้ายหลักสูตรฝึกอบรม 

  1.  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
  2.  เอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน  (ถ้ามี) 
  3.  ประวัติอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
        4.  โครงการหลักสูตรฝึกอบรม 


