
 

 

 

  

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง แนวทางการดําเนินงานในการเขารวมโครงการ Microcredit 

สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

  
 เพื่อใหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีชองทางในการเปดรับบุคคลทั่วไปเขาเรียน 

บางหัวขอผานชองทางออนไลนในรายวิชาที่หลักสูตรจัดการเรียนการสอนหรือจัดอบรม และเปนหัวขอการเรียน

หรือหัวขอการอบรมท่ีแสดงผลการเรียนรู  (Learning Outcome) เทียบเคียงกับผลการเรียนรูของรายวิชา 

(Course Learning Outcome) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได หลักสูตรสามารถนําเสนอผลการเรียนรู 

(Learning Outcome) ท่ีเกิดจากการเรียนหรือการจัดอบรม รวมทั้งผลการเรียนรู (Learning Outcome) ท่ี

ผู เรียนเรียนรู มาจากแหลงการเรียนรู ตางๆ มาเทียบเคียงกับผลการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning 

Outcome) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสะสมหนวยกิตในรูปแบบของ Microcredit  (หนวยกิตยอย) เมื่อ

สะสมจนมีผลการเรียนรูที ่สามารถเทียบเคียงกับผลการเรียนรู ของรายวิชาในหลักสูตร จะสามารถแจงความ

ประสงคขอเทียบเคียงผลการเรียนรูที่สะสมเปนรายวิชา ขณะที่มีสถานะบุคคลทั่วไป  หรือสามารถขอเทียบเคียง

และนําผลมาใชไดภายหลังจากที่บ ุคคลทั ่วไปผานการคัดเล ือกเขามาเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวมีแนวทางที่ชัดเจนและเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน 

บัณฑติวิทยาลัย จึงไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานในการเขารวมโครงการ Microcredit ตามรายละเอียดดังน้ี 

 

๑. ความหมายของ Microcredit  

Microcredit เปนรูปแบบของการสะสมหนวยกิตยอย โดยหลักสูตรนําผลการเรียนรูที่ไดจากการนําบาง

หัวขอในรายวิชาไปเปดสอน หรือนําผลการเรียนรูที่ไดจากหัวขอท่ีจัดอบรม รวมท้ังผลการเรียนรูท่ีผูเรียนเรียนรูมา

จากแหลงการเรียนรูตางๆ มาเทียบเคียงกับผลการเรียนรูในบางหัวขอของรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 

โดยใชผลการเรียนรูของหัวขอหรือรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไวในรายละเอียดของรายวชิา (มคอ.๓) เปนเกณฑใน

การอางอิงการเทียบเคียงผลการเรียนรู  

 

๒. วัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

๒.๑ เพื่อเปดโอกาสใหผูสนใจทั่วไปมีโอกาสเขาถึงเนื้อหาวิชาบางสวนที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศกึษา 

และสามารถสะสมหนวยกิตยอยจากหัวขอที่เรียน หรือเขารับการอบรม หรือเรียนรูจากแหลงตางๆ เพื่อนํามา

เทียบเคียงกับผลการเรียนรูในหัวขอหรือรายวชิาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได 

๒.๒ เพื่อเปนชองทางใหอาจารยในหลักสูตรแสดงศักยภาพของตนเอง ในการพิจารณากําหนดหัวขอ 

หรือนําเนื้อหาจากรายวิชามาถายทอดใหเกิดความนาสนใจ สามารถกระตุน ดึงดูดผูสนใจสมัครเขาศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาในอนาคต ใหตัดสินใจเขาศึกษาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ผานชองทางการสะสม     

หนวยกิตยอย (Microcredit) 
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๓. เกณฑการพิจารณาเลือกหัวขอหรือเนื้อหาในการเขารวมโครงการ Microcredit 

๓.๑ ควรเปนหัวขอหรือเนื้อหาที่มีความทันสมัย เปนที่สนใจ และสอดคลองกับความตองการการเรียนรู

เพิ่มเติมในปจจุบัน 

๓.๒ ใชชวงเวลาเรียนหรืออบรมระยะสั้น 

๓.๓ เลือกชวงเวลาเรียนหรืออบรมที่เหมาะสม เชน เรียนนอกเวลาทําการปกติ เพื่อใหกลุมเปาหมายท่ี

เปนวัยทํางาน ท่ีตองการพัฒนาตนเอง หรือหาความรูเพิ่มเติม สามารถเขาเรียนได 

๓.๔ สามารถจัดการเรียนการสอนผานชองทางออนไลน 

 

๔. แนวทางการดําเนินงานของหลักสูตรในการแจงความประสงคเขารวมโครงการ Microcredit 

 หลักสูตรสามารถพิจารณาดําเนินการไดตามแนวทาง ดังตอไปนี้ 

๔.๑ แนวทางที่ ๑ นําเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรบางสวนมาเปดสอนในรูปแบบ Microcredit 

 วิธีการดําเนินงาน 

 ๑) หลักสูตรพิจารณาเนื้อหารายวชิาที่เปดสอนในปจจุบัน นําเนื้อหารายวชิามาแบงออกเปนหัวขอ

ยอย เพื่อนํามาสอนทีละหัวขอในชวงเวลาที่ตางกัน หรือเลือกเฉพาะหัวขอที่นาสนใจและตอบโจทยความตองการ

ของผูเรียนมาเปดสอน เพ่ือใหผูเรียนสามารถสะสมหนวยกิตยอยในรูปแบบของ Microcredit 

 ๒) ระบุผลการเรียนรู (Learning outcome) ของหัวขอยอยที่ผูเรียนจะไดรับหลังจากสิ้นสุดการ

เรียนใหชัดเจนวาจะมีความสามารถในดานใดบาง 

 ๓) กรอกแบบฟอรมแจงรายละเอียดการเขารวม Microcredit พรอมแนบ มคอ.๓ ของรายวิชาใน

หลักสูตรที่นํามาเขารวม Microcredit แจงมายังบัณฑิตวิทยาลัยกอนการเปดการดําเนินการ  
 

๔.๒ แนวทางที่ ๒ นําเนื้อหาของการจัดอบรมที่หลักสูตรดําเนินการอยู มาเทียบเคียงกับบางสวน

ของเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร เพื่อใหสามารถสะสมหนวยกิตยอย (Microcredit) 

 วิธีการดําเนินงาน 

 ๑) หลักสูตรพิจารณาเทียบเคียงผลการเรียนรู (Learning outcome) ท่ีกําหนดจากการจัดการ

อบรม กับผลการเรียนรูของรายวิชาในหลักสูตร (Course Learning Outcome) โดยใชผลการเรียนรูของหัวขอ

หรือรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) เปนเกณฑในการอางอิงการเทียบเคียงผล

การเรียนรู 

 ๒) หลังจากพิจารณาแลว หากพบวาสามารถเทียบเคียงได ใหหลักสูตรกรอกแบบฟอรมแจง

รายละเอียดการเขารวม Microcredit พรอมแนบรายละเอียดเนื้อหาของการอบรม ซึ่งระบุผลการเรียนรูที ่จะ

นํามาเทียบเคียงกับบางสวนของเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรใหชัดเจน รวมทั้งแนบ มคอ.๓ ของรายวชิาในหลักสูตร  
 

๔.๓ แนวทางที่ ๓  นําผลการเรียนรู (Learning outcome) ของผูเรียนที่ศึกษามาจากแหลงการ

เรียนรูตางๆ มาขอเทียบเคียงกับผลการเรียนรูของรายวิชา เพื่อใหสามารถสะสมหนวยกิตยอย (Microcredit) 

 วิธีการดําเนินงาน 

 ๑) หลักสูตรนําผลการเรียนรู (Learning outcome) ที่ผูเรียนไดรับจากแหลงการเรียนรูตางๆ มา

พิจารณาเทียบเคียงกับผลการเรียนรูของรายวชิาในหลักสูตร (Course Learning Outcome) 
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 ๒) หลังจากพิจารณาแลว หากพบวาสามารถเทียบเคียงไดบางสวน ใหหลักสูตรแจงมายังบัณฑิต

วิทยาลัย เพื่อรับทราบความตองการของผูเรียนในการขอสะสมหนวยกิตยอย (Microcredit) ถึงหัวขอที่สามารถ

เทียบเคียงไดกับรายวชิาของหลักสูตร พรอมระบุเกณฑการประเมินผลผานของหัวขอที่ขอสะสมหนวยกิต 

 ๓) หลักสูตรพิจารณาดําเนินการใหผูเรียนเติมเต็มผลการเรียนรูสวนที่ขาดไปใหครบถวนตาม      

ผลการเรียนรูของรายวิชาในหลักสูตรที่กําหนดไวใน มคอ.๓ เมื่อครบถวนแลว จึงจะสามารถเทียบเคียงกับรายวิชา

นั ้นๆ ได ทั้งนี้ตองระบุเกณฑการประเมินผลผานและแสดงผลการประเมินที ่ผานตามเกณฑที่ระบุของหัวขอ        

ทีห่ลักสูตรจัดใหศึกษาเพิ่มเติมดวย 

 

๕. การพิจารณาเทียบเคียงผลการเรียนรู   

๕.๑  กรณีเทียบไมได หมายถึง ผลการเรียนรูของหัวขอที่จัดอบรม หรือผลการเรียนรูที่ผูเรียนศกึษามา

จากที่ตางๆ ไมตรงกับผลการเรียนรูของหัวขอยอยในรายวิชาของหลักสูตร กรณีนี้ไมสามารถนําผลการเรียนรูจาก

หัวขอที่อบรม หรือผลการเรียนรูท่ีผูเรียนศึกษามาจากที่ตางๆ มาสะสมหนวยกิตยอยได 

๕.๒  กรณีเทียบได หมายถึง ผลการเรียนรูของหัวขอที่จัดอบรม หรือผลการเรียนรูที่ผูเรียนศึกษามา

จากที่ตางๆ สอดคลองกับผลการเรียนรูของหัวขอยอยในรายวิชาของหลักสูตร กรณีนี้สามารถนําผลการเรียนรูจาก

หัวขอที่อบรม หรือผลการเรียนรูที ่ผู เรียนศึกษามาจากที่ตางๆ มาสะสม เพื่อใหครบถวนตามผลการเรียนรูของ

รายวชิาในหลักสูตรเพ่ือเก็บสะสมหนวยกิตได  

 

๖. หลักเกณฑการสะสมหนวยกิตยอย และการนําไปใช     

 ๖.๑ เปนการนําผลการเรียนรูทีผู่เรียนไดรับจากการเรียนบางสวนของเนื้อหารายวิชา หรือผลการเรียนรู

ที่ไดรับจากการอบรม หรือผลการเรียนรูที ่ผูเรียนเรียนรูมาจากแหลงการเรียนรูตางๆ ซึ่งหลักสูตรพิจารณาแลว

พบวา เทียบเคียงกับผลการเรียนรูของหัวขอหรือบางสวนของเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ

มากกวา ๑ รายวชิา จึงจะสามารถนํามาเก็บไวในรูปแบบของการสะสมหนวยกิตยอย (Microcredit) 

 ๖.๒ เกณฑการพิจารณาเทียบเคียงผลการเรียนรูของการสะสมหนวยกิตยอย ใหใชผลการเรียนรูของ

รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) เปนเกณฑในการอางอิงการเทียบเคียงผลการ

เรียนรู   

 ๖.๓ การสะสมหนวยกิตยอย จะสามารถนํามาเทียบเคียงกับรายวิชาในหลักสูตรได ตองมีปริมาณผล

การเรียนรูของหนวยกิตยอยที่สะสมไว ที่สามารถเทียบเคียงไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของผลการเรียนรูของ

รายวชิาที่หลักสูตรกําหนดไวในรายละเอียดของรายวชิา (มคอ.๓) 

 ๖.๔ การนําผลการเรียนรูของผูเรียนมาขอสะสมหนวยกิตยอย ตองแสดงหลักฐานการผานเกณฑการ

ประเมินหัวขอที่เรียนหรือหัวขออบรม ตามท่ีหลักสูตรกําหนด โดยระบุในแบบฟอรมเพื่อประกอบการพิจารณา  

 

๗. การบันทึกผลการประเมินรายวิชาที่มาจากการสะสมหนวยกิต 

 การบันทึกผลการประเมินรายวิชาที ่มาจากการสะสมหนวยกิต ใหบันทึกดวยสัญลักษณซึ่งไมมีแตม

ประจํา คือ S พอใจ (Satisfactory) หรือ U ไมพอใจ (Unsatisfactory)  และไมสามารถนํามาคิดแตมเฉลี่ยสะสม

ได ทั้งน้ีจะนําผลมาใชไดตองเปนรายวชิาที่ไดรับการประเมินผลดวยสญัลักษณ S เทานั้น 
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๘. คาใชจาย/คาธรรมเนียมในโครงการ Microcredit    

 ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 

๙. ขั้นตอนการดําเนินงานเขารวมโครงการ Microcredit  

 ๙.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตร พิจารณาเลือกแนวทางการเขารวม

โครงการ Microcredit ตามแนวทางที่ระบุในขอ ๔ และจัดทําแบบฟอรมแจงรายละเอียดการเขารวม เสนอขอ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน กอนเสนอ

มายังบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๙.๒ บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณารายละเอียดการเขารวม Microcredit กอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ๙.๓ หลังจากไดรับอนุมัติ 

  ๙.๓.๑ บัณฑิตวิทยาลัยบันทึกขอมูลการเขารวม Microcredit เขาระบบฐานขอมูล   

  ๙.๓.๒ หนวยงานที่เก่ียวของประชาสัมพันธและดําเนินการจัดกิจกรรม 

 

๑๐. นอกเหนือจากรายละเอียดขางตนแลว ใหอยู ในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในการพิจารณา

ดําเนินการตามที่เห็นสมควร 

 

  ทั้งนี ้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   

 

ประกาศ   ณ   วันท่ี               กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔                

 

 

 

 

(ศาสตราจารย ดร.แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธิ์) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    
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