
ขอบังคบัมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาดวยการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับปรญิญาเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

................................................................. 

 

โดยที่เปนการสมควรสงเสริมและสนับสนุนผูมีความรูความสามารถระดับสูงไดศึกษาในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเปดสอน เพ่ือสงเสริมช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยและเกิดการพัฒนาเหมาะสมกับ

ศักยภาพของนักศึกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐  

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๒๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มรกาคม ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับ

ปริญญาเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบังคับน้ี 

“คณะ” หมายความรวมถึง วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และสวนงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งมหา

วิวทยาลัยแตงต้ังเปนกรณีไป  

ขอ ๔ 0

๑ ใหมหาวิทยาลัยคัดเลือกผูมีความรูทางวิชาการในระดับสูงเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 

ที่มหาวิทยาลัยเปดสอนเปนกรณีพิเศษโดยไมตองผานการสอบขอเขียน 

ทั้งน้ี เมื่อไดมีการดําเนินการตามวรรคแรกแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบปการศึกษาละ

หน่ึงครั้ง 

ขอ ๕ ผูมีสิทธิสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(๑) ผูที่กําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือสําเร็จการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ มาแลว 

ไมเกิน ๑ ปการศึกษา 

 (๑.๑) ตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในการรับสมัครในระบบโควตาของแตละ

ปการศึกษา หรือในระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามประกาศของคณะในแตละปการศึกษา 

 (๑.๒) มีผลการศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสะสมช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายตามที่คณะกําหนดโดยไมต่ํา

กวา ๓.๕๐ และมีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรูที่เปนวิชาพ้ืนฐานหลักของหลักสูตรในคณะที่สมัครตามที่คณะ

กําหนดโดยไมต่ํากวา ๓.๕๐ 

  (๑.๓) มีผลงานทางวิชาการดีเดนในรายวิชาหรือในสาขาวิชาที่ตองการศึกษาขอใดขอหน่ึง

ตอไปน้ี 

  ก. เปนผูแทนในการแขงขันดานวิชาการระดับชาติในรอบสุดทาย หรือในระดับนานาชาติ 

เชน โครงการโอลิมปกวิชาการ ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

                                                 
๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๗๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖  
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  ข. ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับชาติหรือนานานาชาติในการประดิษฐหรือนวัตกรรมที่

เกี่ยวของกับสาขาในคณะที่สมัคร 

  ค. ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในการแขงขันวิชาการที่จัดโดย

สมาคม หนวยงาน หรือสภาวิชาการที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่สมัคร 

  ทั้งน้ี จะตองมีเอกสารประกอบจากหนวยงานที่จัดการแขงขัน (ระดับชาติ) หรือ

หนวยงานที่สงผูสมัครเขาแขงขัน (ระดับนานาชาติ) 

 (๑.๔) มีเอกสารการรับรองผลการศึกษาและความประพฤติในดานจริยธรรมและคุณธรรม 

ของผูสมัครจากผูอํานวยการโรงเรียน 

 (๑.๕) กรณีที่ไมไดสมัครเฉพาะในคณะของมหาวิทยาลัยที่ใหสิทธิเพียงคณะเดียว ผูสมัคร

จะตองใหขอมูลที่ ไมจริงเกี่ยวกับการสมัครเขารับการคัดเลือกในคณะอ่ืน ๆ ทั้ งของมหาวิทยาลัยและ

สถาบันการศึกษาแหงอ่ืน รวมทั้งขอมูลการสมัครเพ่ือศึกษาตอในตางประเทศ และเมื่อไดรับการคัดเลือกแลวจะ

ยินยอมสละสิทธิการสมัครในทุกแหง โดยเลือกเขาศึกษาในคณะที่สมัครเปนกรณีพิเศษเพียงแหงเดียว หากไม

ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิในการสมัครเขาศึกษาตามขอบังคับน้ีในทุกคณะของมหาวิทยาลัย   

(๒)1

๒ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

 (๒.๑) มีอายุไมเกิน ๓๕ ป นับจากวันเปดภาคการศึกษาที่สมัครเรียน และมีวุฒิการศึกษา

ต้ังแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

 (๒.๒) สําหรับผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตองมีผลการศึกษาที่ไดเกรดเฉลี่ยสะสมตามที่

คณะกําหนดแตไมต่ํากวา ๓.๐๐ สําหรับระดับปริญญาโทหรือเอกตองไมต่ํากวา ๓.๕๐ 

 (๒.๓) มีสุขภาพรางกาย และสุขภาพจิตดีไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา ยกเวนผูพิการที่

มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหรับเขาศึกษา 

 (๒.๔) มีผลการปฏิบัติงานในดานวิชาการที่โดดเดน ยกเวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการ

บรรจุแตงต้ังไมเกิน ๒ ป 

 (๒.๕) การเขาศึกษาในหลักสูตรที่สมัครตองเปนประโยชนทางวิชาการตอสวนงานที่ผูสมัคร

สังกัดโดยมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาไมนอยกวา ๒ ทาน 

 (๒.๖) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะที่สังกัดใหศึกษาในหลักสูตรที่สมัคร 

 (๒.๗) ไดรับความเห็นชอบจากคณบดี ผูอํานวยการของคณะที่สังกัดมหาวิทยาลัยใหลาศึกษา

ไดเต็มเวลาโดยไมมีผลกระทบตอภาระงานของสวนงานที่สังกัด 

 (๒.๘) การเริ่มศึกษาในช้ันปใด ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะที่รับสมัคร 

(๓) สําหรับบุคลากรจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

 (๓.๑) ในกรณีที่มีหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาพิเศษ

สําหรับผูมีความสามารถทางวิชาการสูง และตองการสงเสริมใหนักเรียนเขาศึกษาตามขอบังคับน้ี ผูสมัครจะตองมี

คุณสมบัติตามขอ (๑) ยกเวน (๑.๓) 

 (๓.๒) กรณีที่มีหนวยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลัยประสงคจะพัฒนาบุคลากร เพ่ือ

ประโยชนทางดานวิชาการโดยตองการใหบุคลากรดังกลาวกลับไปปฏิบัติงานในสายวิชาการ จะตองมีคุณสมบัติ

                                                 
๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๗๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ 



- ๓ - 

เปนไปตามขอ (๒) ยกเวนขอ (๒.๖) ทั้งน้ี หนวยงานภายนอกจะตองทําความตกลงกับคณะ โดยความเห็นชอบของ

คณบดี/ผูอํานวยการ 

ขอ ๖ หลักเกณฑในการดําเนินการและการพิจารณาคัดเลือก 

(๑) คณะจัดทําประกาศหลักเกณฑการดําเนินการและพิจารณาคัดเลือก โดยผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําคะ (ไมตองประกาศประจําป) 

(๒) คณะกรรมการประจําคณะเสนอช่ือกรรมการคัดเลือกซึ่งประกอบดวยคณบดี/ผูอํานวยการ หรือ

ผูแทนของคณะที่รับเขาศึกษาจํานวน ๑ คน รองคณบดีฝายการศึกษาหรือฝายวิชาการ ๑ คน และอาจารยประจํา

หลักสูตร จํานวนไมเกิน ๒ คน รวมแลวไมนอยกวา ๓ คน สงใหมีมหาวิทาลัยดําเนินการแตงต้ังและทําหนาที่

คัดเลือก 

(๓) คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกโดยจัดใหมีการทําสอบพิเศษ และ/หรือสอบสัมภาษณ หรือ

โดยวิธีการอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และเสนอช่ือตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือใหความเห็นชอบ 

(๔) คณะนําเสนอช่ือผูผานการคัดเลือกใหอธิการบดีอนุมัติ โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละป 

(๕) มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกพรอมกับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยในระเบบโควตา

ประจําป โดยใหผูผานการคัดเลือกดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ของที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวเชนเดียวกับผูผาน

การคัดเลอกในระบบโควตา เพ่ือที่จะสามารถสงรายช่ือไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือตัดสิทธิการสมัครใน

ระบบกลางของการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ดําเนินการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาประจําปการศึกษาที่สมัคร 

ขอ ๗ ใหอธิการบดีมีอํานาจในการเพิกถอนสถานภาพนักศึกษา หากปรากฏวาเอกสารหลักฐาน 

ขอมูล หรือการดําเนินการของูสมัครไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอบังคับน้ี 

ขอ ๘ หลักเกณฑการดําเนินการ และวิธีการพิจารณาคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําคณะ (ไมตองประกาศรับสมัครประจําป) 

ขอ ๙ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี โดยใหอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาตามขอบังคับน้ี 

การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

(ลงช่ือ) วิจารณ พานิช 

(ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

_____________________ 

รวบรวมโดย งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี  
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