
 
 
 
 
๑. แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา   
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา ดังน้ี 
 ๑. สถาบันอุดมศึกษาต้องกํากับดูแลการจัดการศึกษาให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถจัดทําข้อบังคับหรือระเบียบของ
สถาบันที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงได้ หากเกิดความเสียหายกับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
น้ันๆ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
 ๒. ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
เกณฑ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องได้ สถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการแจ้งขอขยายเวลาศึกษาต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ล่วงหน้าก่อนครบกําหนดระยะเวลาการศึกษา 
 ๓. การอนุโลมให้ขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาให้พิจารณาตามแนวทางดังน้ี  

 ๑)  วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์รอตีพิมพ์หรือรอหนังสือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
  ๒) นักศึกษาประสบปัญหาสุขภาพ และ 
  ๓) มีเหตุอันสุดวิสัย เช่น นํ้าท่วมในพ้ืนที่ ประสบอุบัติภัย  
      ทั้งน้ีให้เสนอหลักฐานมาประกอบการพิจารณาด้วย เช่น หนังสือตอบรับการ
ตีพิมพ์ ใบรับรองแพทย์ หรือเขียนรายงานสรุปเหตุการณ์นํ้าท่วม เป็นต้น  
 ๔. การส่งข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะใช้ข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาส่งให้สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก่อนวันเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเท่าน้ัน 
 ดังน้ันระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาจะเป็นไปตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ในเอกสาร
หลักสูตร (มคอ.๒) และหากนักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดตามแผนการ
ศึกษาต้องขอขยายเวลาการศึกษา ทั้งน้ีระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินจากเกณฑ์ระยะเวลาการศึกษาสูงสุด คือ ไม่
เกิน ๕ ปีสําหรับหลักสูตรปริญญาโท ไม่เกิน ๖ ปีสําหรับผู้เข้าศึกษาที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโทเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาเอก และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สําหรับผู้เข้าศึกษาที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
และขอแจ้งให้กรรมการทราบเพ่ือกําชับหลักสูตรเร่งรัดให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาของ
หลักสูตร และหากหลักสูตรใดมีนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ขณะนี้ที่มีระยะเวลาการศึกษาเกินจากเกณฑ์ระยะเวลา
สูงสุด ขอให้เร่งรัดให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาที่สองนี้ โดยอย่างน้อยต้องมีผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ผ่าน 
 
๒. แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๘ กรณีกําหนดให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐  
   บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีมติเห็นชอบการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวประชุมครั้งที ่
๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยให้เวียนแจ้งช้ีแจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งกําหนดเกี่ยวกับกรณีของอาจารย์พิเศษว่า ต้องมีช่ัวโมง

ประเด็นสําคญัที่ประธานหลักสูตรควรใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษ   
ครั้งที่ ๓ 

(จากการประชุมคณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลยัครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันพธุที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 



สอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ร่วมดูแลกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชาดังกล่าว และเป็นการ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําให้มีองค์ความรู้และ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ 
  ทั้งน้ี หากรายวิชาใดมีความจําเป็นต้องใช้ความเช่ียวชาญของบุคลากร
ภายนอกมากกว่าร้อยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการได้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่
ต้องมีอาจารย์ประจําร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาน้ันๆ ด้วยโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 
๓. การดําเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเน่ืองจากการ
ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บัณฑิต
วิทยาลัยได้เสนอแนวทางการดําเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานรับสมัครสอบคัดเลือก คือ 
 ๑. การเปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครตลอดปี ดังนี้ 
 ๑.๑ เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดเรียนเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
 เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 ๑.๒ เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดเรียนเดือนมกราคม ๒๕๖๔  
 เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ต้ังแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 ๒. การตัดรอบเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร 
 ๒.๑ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดช่วงเวลาในการตัดรอบเพ่ือให้หลักสูตรพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัคร ดังน้ี 
 ๒.๑.๑ ตัดรอบเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาภาคต้น กําหนดตัดรอบใน
วันที่ ๕ ของเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม 
  ๒.๑.๒ ตัดรอบเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาภาคปลาย กําหนดตัดรอบใน
วันที่ ๕ ของเดือนพฤศจิกายน 
 ๒.๒ ผู้สมัครเข้าศึกษาที่จะได้รับการประกาศรายช่ือให้เป็นผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกในแต่ละ
รอบการพิจารณาคัดเลือกน้ัน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 
 ๒.๒.๑ กรอกใบสมัคร และชําระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ ๕ ของเดือนที่สมัคร โดย
ชําระเงินก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น. 
 ๒.๒.๒ แนบหลักฐานการสมัครครบถ้วน 
 ๒.๒.๓ สําหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่หลักสูตรกําหนดต้องได้รับอนุมัติ
จากประธานหลักสูตรให้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว 
 ๓. การดําเนินการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 ๓.๑ ให้หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานทั้งการจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ (ถ้า
มี) และการจัดสอบสัมภาษณ์ 



 ๓.๒ เมื่อตัดรอบเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร หากหลักสูตรมีผู้สมัครที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๒.๒ หลักสูตรจะต้องดําเนินการคัดเลือก และแจ้งผลผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาให้เสร็จสิ้นตาม
กําหนดของรอบน้ันๆ โดยไม่สามารถย้ายผู้สมัครไปพิจารณาในรอบอ่ืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงผู้สมัครเข้า
ศึกษาที่ได้รับการประกาศรายช่ือให้เป็นผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกในรอบใดแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือก
ตามรอบน้ันจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัคร และไม่สามารถย้ายสิทธ์ิไปใช้ในรอบอ่ืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เช่นกัน 
 ๓.๓ การแจ้งผลการคัดเลือกมายังบัณฑิตวิทยาลัย ให้หลักสูตรดําเนินการแจ้งผลการ
คัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในช่วงเวลาที่กําหนด ทั้งน้ีระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ ดังน้ัน
หากไม่แจ้งตามกําหนดเวลา บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบนั้นๆ  
และจะประกาศบนเว็บไซต์แจ้งให้ผู้สมัครที่มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกทราบต่อไป 
 ๓.๔ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาทุกสิ้นเดือนที่ตัดรอบเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร 
 ๔. อ่ืนๆ  
 ๔.๑ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และมีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา จะต้อง
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่ประกาศรับสมัครไว้ ยกเว้นกรณีได้จํานวนผู้เข้าศึกษาไม่ครบจํานวนขั้นตํ่า
ที่หลักสูตรแจ้งไว้ล่วงหน้าในแบบสํารวจความต้องการเปิดรับสมัคร 
 ๔.๒ กําหนดให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาทุกคนต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคต้น สําหรับหลักสูตรที่แจ้งความต้องการในการจัดเก็บ) พร้อมกับการ
รายงานตัวเข้าศึกษา เพ่ือเป็นการยืนยันสิทธ์ิในการเข้าศึกษา 
 ๔.๓ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ให้
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของหลักสูตร โดยหลักสูตรจะเบิกจ่ายหรือไม่น้ัน ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหลักสูตรใน
การพิจารณาดําเนินการ 
 นอกจากน้ีได้แจ้งตารางกิจกรรมการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังน้ี  

กิจกรรม เข้าศึกษาภาคต้น 
เปิดเรียน ส.ค.๖๓

เข้าศึกษาภาคปลาย 
เปิดเรียน ม.ค.๖๔

เปิดรับสมัคร อา.๑ ธ.ค.๖๒ – อา.๕ ก.ค.๖๓ อ.๑ ก.ย.๖๓ - พฤ.๕ พ.ย.๖๓
ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก  
(เฉพาะผู้ที่ชําระเงินค่าสมัครแล้ว) 

อา.๕ ม.ค.๖๓ พฤ.๕ มี.ค.๖๓ อ.๕ พ.ค.๖๓ อา.๕ ก.ค.๖๓ พฤ.๕ พ.ย.๖๓

หลักสูตรแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
และสถานท่ีสอบผ่านระบบออนไลน์ 

ศ.๑๐ ม.ค.๖๓ อ.๑๐ มี.ค.๖๓ อา.๑๐ พ.ค.๖๓ ศ.๑๐ ก.ค.๖๓  อ.๑๐ พ.ย.๖๓

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและ
สถานที่สอบ 

อ.๑๔ ม.ค.๖๓ ส.๑๔ มี.ค.๖๓ พฤ.๑๔ พ.ค.๖๓ อ.๑๔ ก.ค.๖๓ ส.๑๔ พ.ย.๖๓

หลักสูตรจัดสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดตามกําหนดการของแต่ละหลักสูตร 

หลักสูตรแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 

ศ.๒๔ ม.ค.๖๓ ศ.๒๗ มี.ค.๖๓ ศ.๒๒ พ.ค.๖๓ ศ.๒๔ ก.ค.๖๓ พ.๒๕ พ.ย.๖๓

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ศ.๓๑ ม.ค.๖๓ อ.๓๑ มี.ค.๖๓ อา.๓๑ พ.ค.๖๓ ศ.๓๑ ก.ค.๖๓ จ.๓๐ พ.ย.๖๓
รายงานตัวเข้าศึกษาและชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา   

ส.๑-ศ.๗ ก.พ.๖๓ พ.๑.-อ.๗ เม.ย.๖๓ จ.๑-อา.๗ มิ.ย.๖๓ ส.๑-ศ.๗ ส.ค.๖๓ อ.๑-จ.๗ ธ.ค.๖๓

  



 เน่ืองจากกรรมการมีข้อคิดเห็นและประเด็นคําถามที่ต้องการสอบถามเพ่ิมเติม จาก
หลักสูตรในส่วนงาน ประธานจึงขอให้กรรมการนํารายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการเปิดรับสมัครสอบ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลับไปหารือหลักสูตรใน
สังกัดของส่วนงาน  ซึ่งหากมีข้อขัดข้อง หรือข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ขอให้นําประเด็นมาเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาและกรรมการมีข้อคําถามดังน้ี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีศักด์ิ  ธนวงศ์สุวรรณ กรรมการจากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สอบถามข้อมูลเก่ียวกับการขอสงวนสิทธ์ิในการรับนักศึกษาเข้าศึกษา หากจํานวน
นักศึกษาที่รับเข้าศึกษามีจํานวนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนดรับเข้าศึกษา ตามท่ีแจ้งไว้ในแบบสํารวจการ
เปิดรับสมัคร หลักสูตรจะต้องดําเนินการอย่างไร  และในประเด็นของการชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาแรกเข้า
และค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคของนักศึกษากรณีดังกล่าวจะดําเนินการอย่างไร 
 ประธาน ขอนําประเด็นดังกล่าวไปปรึกษาหารือ และจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
แนวทางการปฏิบัติกรณีดังกล่าว ในการประชุมคร้ังต่อไป 
  
 
 


