
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง การรับบคุคลท่ัวไปเขาศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

…………………………………………………….. 

 

 เพื่อปรับปรุงแนวทางการรับบุคคลทั่วไปเขาศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความชัดเจน และ    

ตอบรับกับสถานการณปจจุบัน 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๓  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จึงออกประกาศการรับบุคคลทั่วไปเขาศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไวดังนี้ 

 ขอ ๑ ใหยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับบุคคลทั่วไปเขาศึกษา

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ขอ ๒ ในประกาศนี ้

  ๒.๑  บุคคลทั่วไป หมายความถึง ผูท่ีสนใจเขาศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล  

  ๒.๒ หลักสูตร หมายความถึง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทีไ่ดรับอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รับทราบการให

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว 

  ๒.๓ รายวิชา หมายความถึง รายวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีไดรับ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รับทราบการ

ใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว ทั้งนี้ไมรวมถึงวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ 

 ขอ ๓ การดําเนินการรับบุคคลทั่วไปเขาศึกษารายวิชา 

  ๓.๑ คุณสมบัติของบุคคลท่ัวไปที่จะไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

    ๓.๑.๑ ไมจํากัดคุณวุฒ ิ

    ๓.๑.๒  สามารถใชเวลาศึกษาในรายวิชาที่เลือกศึกษาไดตลอดระยะเวลาการศึกษาที่

กําหนดในรายวิชานั้นๆ 

    ๓.๑.๓  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่ประธานหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา กําหนด

เพ่ิมเติม (ถามี)  นอกจากการพิจารณาคุณสมบัติที่หลักสูตรกําหนดแลว หลักสูตรสามารถกําหนดเงื่อนไขการพิจารณา

รับบุคคลทั่วไปเขาศึกษารายวิชาดวยวิธีการสัมภาษณกอนรับเขาศึกษารายวิชาได 

  ๓.๒ หลักสูตรท่ีประสงคจะรับบุคคลทั่วไปเขาศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตองมีคุณสมบัติ 

และดําเนินการตามแนวทาง ดังนี ้



๒ 
 

    ๓.๒.๑ เปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสวนงานท่ีอยูภายใตการประสานงานของ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

    ๓.๒.๒ ไมขัดของในการรับบุคคลท่ัวไปเขาศึกษาบางรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิต 

ศึกษา และยินดีใหคําแนะนํา ปรึกษาและใหความชวยเหลือบุคคลทั่วไประหวางที่ศกึษารายวิชา 

    ๓.๒.๓  แจงความประสงคเปดรับบุคคลทั่วไปมายังบัณฑิตวิทยาลัย พรอมรายละเอียด

รายวิชา ผลการเรียนรูของรายวิชา เพื่อประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย ไดตลอดปการศึกษา ทั้งนี้ควร

แจงรายละเอียดรายวิชากอนกําหนดการเปดสอนรายวิชา อยางนอย ๒ สัปดาห ขอมูลประกอบดวย 

     (๑)  คุณสมบัติของบุคคลทั่วไปที่สามารถเขาศึกษาบางรายวิชาในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา ตามรายละเอียดที่ระบุในขอ ๓.๑ 

     (๒) รายวิชา และรายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) ผลการเรียนรูของรายวิชา ที่เปด

โอกาสใหบุคคลท่ัวไปสามารถลงทะเบียนเรียน 

     (๓)  กําหนดการเรียนการสอนรายวิชา โดยหลักสูตรหรือสวนงานเจาของรายวิชา

สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เปดใหบุคคลทั่วไปเขาศึกษาไดโดยอิสระ อาจจัดการเรียนการสอน

รวมกับนักศึกษาของหลักสูตร หรือจัดแยกกลุมกับนักศึกษาของหลักสูตรก็ได ทั้งนีเ้นื้อหาหรือหัวขอที่จัดการเรียนการ

สอนตองมจีํานวนชั่วโมงรวมแลวไมนอยกวาหรือเทากับปริมาณการศึกษาของจํานวนหนวยกิตรายวิชานั้น ๆ 

     (๔)  อัตราคาหนวยกิตของรายวิชาที่เปดรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียนเรียน ใหกําหนด

ตามประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชา ซึ่ง

กําหนดใชในปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชาสําหรับบุคคลทั่วไป และหากรายวิชานั้น มรีายการคาใชจายอื่นที่ตองชําระ

พรอมกัน เชน รายการคาธรรมเนียมศกึษาดูงาน หรือคาธรรมเนียมฝกภาคสนาม ขอใหแจงรายละเอียดไวดวย 

     สําหรับรายวิชาตอเนื่อง ซึ่งกําหนดตองลงทะเบียนศึกษามากกวา ๑ ภาคการศึกษา 

ใหชําระเงินคาหนวยกิตรายวิชาในภาคการศึกษาแรกของการลงทะเบียนรายวิชา ภาคการศึกษาตอมาใหลงทะเบียน

รายวิชาโดยไมตองชําระคาหนวยกิต    

 ขอ ๔ การสมัครเรียนของบุคคลทั่วไป 

  ๔.๑ ตรวจสอบรายวิชาและรายละเอียดของรายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัยประชาสัมพันธเปดรับ

บุคคลทั่วไปใหเขาศึกษาได 

  ๔.๒ สมัครลงทะเบียนเขาศึกษาผานทางเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย โดยการกรอกประวัติสวนตัว

พรอมแนบหลักฐาน และเลือกรายวิชาที่ตองการสมัครลงทะเบียนศึกษา  

 ขอ ๕ การพิจารณารับบุคคลทั่วไปเขาศึกษา 

  ใหอยูในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร กรณีที่เปนรายวิชาที่สวนงานเปนผูรับผิดชอบใหอยูใน

ดุลยพินิจของหัวหนาสวนงานที่กํากับดูแลรายวิชา   

  ทั้งนี้การรับบุคคลทั่วไปเขาศึกษารายวิชา ไมถือเปนขอผูกพันในการรับเขาเปนนักศึกษาหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นบุคคลทั่วไปที่ประสงคเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองดําเนินการตามประกาศ

การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา  

 

 



๓ 
 

 ขอ ๖ การออกหลักฐานการลงทะเบียนและการชําระเงนิ 

  บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดรหัสประจําตัวบุคคลทั่วไปและออกหลักฐานการลงทะเบียน (Invoice 

และ Course List) สําหรับบุคคลทั่วไปที่ไดรับการพิจารณาตอบรับเขาศึกษา และบุคคลทั่วไปตองดําเนินการชําระเงิน

ดังนี้ 

  ๖.๑ บุคคลทั่วไป ดาวนโหลดหลักฐานการชําระเงิน (Invoice) และตองชําระคาธรรมเนียมการ 

ศึกษาตามอัตราที่จัดเก็บและชําระผานชองทางการชําระเงินที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดกอนกําหนดเปดเรียนรายวิชา ๓ 

วัน และเม่ือชําระเงินคาลงทะเบียนแลวบุคคลทั่วไปไมสามารถขอคืนเงินคาลงทะเบียนได 

  ๖.๒ เม่ือชําระเงินคาลงทะเบียนเรียบรอยแลว บุคคลทั่วไปสามารถดาวนโหลดหนังสือรับรองการ

ชําระเงิน (Payment Certificate) คาลงทะเบียนรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสไดดวยตนเอง 

 ขอ ๗  การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ผูรับผิดชอบ

รายวิชาโดยความเห็นชอบของประธานหลักสูตรตองสงผลการประเมินรายวิชาผานระบบเกรดออนไลนภายใน ๒ 

สัปดาห หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนรายวิชานั้น 

 ขอ ๘ การสะสมหนวยกิต 

  ๘.๑ บุคคลทั่วไปท่ีลงทะเบียนศึกษารายวิชา สามารถสะสมหนวยกิตและผลการศึกษา เพื่อ

นํามาใชเมื่อเขามาเปนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลแลว สามารถแจงความประสงค

ผานประธานหลักสูตรในการขอนํารายวิชาและผลการศึกษารายวิชามานับหนวยกิต ตามโครงสรางหลักสูตรที่ศึกษา 

โดยไมมีเงื่อนไขของระยะเวลา (ยกเวนรายวิชาสัมมนา) และจะไดรับการบันทึกรายวิชา ผลการประเมินเปนตัวอักษร

ตามสัญลักษณการประเมินผล ท่ีไดรับ เพื่ อนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาที่ขอนํามานับหนวยกิตตองมีผลการประเมินตาม

เกณฑมาตรฐานรายวิชาแตละหมวดวิชา คือ หมวดวิชาบังคับ ตองไดสัญลักษณไมต่ํากวา B และหมวดวิชาเลือก ตอง

ไดสัญลักษณ ไมต่ํากวา C หรือ S (Satisfactory) สําหรับรายวิชาที่ระบุในเอกสารหลักสูตรใหประเมินผลโดยไมมีแตม

ประจํา หรือ AU (Audit) สําหรับรายวิชาปรับพื้นฐานที่ระบุในเอกสารหลักสูตรใหประเมินผลแบบไมนับหนวยกิต 

  ๘.๒ การขอนํารายวิชาและผลการประเมินรายวิชาสัมมนาของหลักสูตรมาขอใชเพ่ือนับหนวยกิต 

ตามโครงสรางหลักสูตรที่ศึกษา กําหนดระยะเวลาไมเกิน ๓ ป นับตั้งแตปการศึกษาที่ลงทะเบียนศึกษารายวิชาผาน

โครงการรับบุคคลทั่วไป จนถึงปการศกึษาแรกที่รับเขามาเปนนักศึกษาของหลักสูตร 

  ๘.๓ กรณีที่รายวิชาที่ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงจากโครงสรางหลักสูตรที่เขาศึกษา ตองดําเนินการ

ตามข้ันตอนการเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา 

 ขอ ๙ ประโยชนท่ีบุคคลทั่วไปจะไดรับ 

  ๙.๑ ไดเพ่ิมพูนความรูและทักษะ ที่จําเปนตอการประกอบอาชีพทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ 

  ๙.๒  สามารถนําความรูไปประยุกตใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการทํางานทั้งดานวิชาการและ

วิชาชีพ 

  ๙.๓ ไดแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ และประสบการณในการทํางาน 

  ๙.๔ ไดใบประกาศนียบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Grade Report) ของรายวิชาที่ศึกษาจาก

บัณฑิตวิทยาลัย  



๔ 
 

  ๙.๕ รายวิชาท่ีศึกษาจะไดรับการบันทึกไวในระบบทะเบียนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

 ขอ ๑๐ ในกรณีที่จะตองมีการดําเนินการใดๆ  ที่เก่ียวของซึ่งมิไดกําหนดไวในประกาศนี้ หรือมี

ขอขัดของเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่จะวินิจฉัยและตัดสินชี้ขาด

และถือเปนที่สิ้นสุด 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 

 

 

     ประกาศ ณ วันที่ 

 

 

 

 

(ศาสตราจารย ดร.แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธิ์) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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