
 

 

 

 
  

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการการลงทะเบียนเรียนและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

----------------------------------------- 

 ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการลงทะเบียนเรียนและ

การชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใหเกิดความชัดเจนและ

เปนมาตรฐานในการดําเนินงานรวมกัน  

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗๔ และขอ ๘๑ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ บัณฑิตวิทยาลัย จึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการลงทะเบียนเรียนและการชําระ

คาธรรมเนียมการศึกษา ไวดงันี้ 

 ขอ ๑ หลักเกณฑและวิธีการการลงทะเบียนเรียน 

  ๑.๑ นักศึกษาตองติดตออาจารยที่ปรึกษาหรือประธานหลักสูตร กอนสงขอมูลการลงทะเบียนเรียน

เขาสูระบบ Student Service System 

  ๑.๒ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามกําหนดการลงทะเบียน

เรียนและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแตละภาคการศึกษา เพ่ือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 

  ๑.๓ นักศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยไมอนุญาตใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษา 

   ๑.๓.๑ นักศึกษาที่คางชําระคาธรรมเนียมการศึกษา  

   ๑.๓.๒ นักศึกษาที่คางชําระคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา 

   ๑.๓.๓ นักศึกษาที่มีอายุการศึกษาครบระยะเวลาตามแผนการศึกษาหรือครบระยะเวลาสูงสุด 

และไมไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาศึกษาตอ 

   ๑.๓.๔ นักศึกษาทดลองเรียนที่ไมสามารถเปลี ่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด และไมไดรับอนุมัติใหขยายเวลาทดลองเรียน 

  ๑.๔ จํานวนหนวยกิตที่อนุญาตใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา 

หลักสูตร ภาคตนและภาคปลาย ภาคฤดูรอน 

ภาคปกติ ๙ – ๑๕ หนวยกิต  

หรือตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

ไมเกิน ๖ หนวยกิต 

หรือตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

ภาคพิเศษ ๖ – ๑๒ หนวยกิต  

หรือตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
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   ๑.๔.๑ การลงทะเบียนเรียนดวยจํานวนหนวยกิตที่ไมเปนไปตามขอกําหนดขางตน ตองไดรับ

อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมาย 

   ๑.๔.๒ กรณีที่นักศึกษาไมลงทะเบียนรายวิชาใดๆ เชน นักศึกษาลงรายวิชาครบตามโครงสราง

หลักสูตรแลว แตอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธยังไมเห็นชอบใหลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

ใหระบุ “No Course Taken”   

   ๑.๔.๓ กรณีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา นักศึกษาตองลงทะเบียนโดยระบุ “Voluntarily 

Suspend” 

  ๑.๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

   ๑.๕.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได เม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ หรือในกรณีที่ยังไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธจะตองไดรับความ

เห็นชอบจากประธานหลักสูตร และตองมีสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญ มิใชนักศึกษาทดลองเรียน    

   ๑.๕.๒ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธแลวใหนักศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนการ

ทําและการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธคือ สอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ขออนุมัติหัวขอและแตงตั้ง

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ     

    นักศึกษาปริญญาเอกตองสอบวัดคุณสมบัติใหปรากฏผล “ผาน” กอนขอสอบโครงราง

วิทยานิพนธ 

   ๑.๕.๓ กรณีนักศึกษาอยูในระหวางทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ยังไมไดสอบวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธ นักศึกษาตองลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธทุกภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษาสุดทายที่

ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ คือ ภาคการศึกษาที่ปรากฏผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เปน “ผาน” 

   ๑.๕.๔ นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธปรากฏผล “ผาน” และอยูระหวางรอการ

เผยแพรผลงานวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ไมตองลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

  ๑.๖ การลงทะเบียนรายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 

   ๑.๖.๑ นักศึกษาจองรายวิชาเล ือกที ่ต องการลงทะเบียน ผานระบบ Student Service 

System ตามกําหนดการของบัณฑิตวิทยาลัย 

   ๑.๖.๒ นักศึกษาตรวจสอบความถูกตองของรายวิชาเลือกที่จอง กอนยืนยันการจอง เนื่องจาก

หลังจากยืนยันการจองแลว จะไมสามารถแกไขไดในชวงลงทะเบียนปกต ิ

   ๑.๖.๓ กรณีหลังปดระบบการจองแลว รายวิชาเลือกที่นักศึกษาไดจองไว มีจํานวนผูจองนอยกวา 

๓ คน หรือหลักสูตรไมเปดสอนรายวิชานั้น  บัณฑิตวิทยาลัยจะนํารายวิชาดังกลาวออกจากรายการวิชาเลือกที่

นักศึกษาจอง และนักศึกษาจะเลือกรายวิชาเลือกอื่นที่ตองการลงทะเบียนไดอีกครั้งในชวงการลงทะเบียนเพิ่ม-ลด

รายวิชา 

   ๑.๖.๔ กรณีหลังปดลงทะเบียนลาชา ปดลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา รายวิชาเลือกที่นักศึกษา

ลงทะเบียนไมไดรับอนุมัติใหเปดสอน เนื่องจากมีจํานวนคนลงทะเบียนนอยกวา ๓ คน ใหนักศึกษาดําเนินการขอลด

รายวิชานอกกําหนด 
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  ๑.๗ การเปลี่ยนแปลงขอมูลการลงทะเบียน 

   ๑.๗.๑ นักศึกษาจะสามารถขอเปลี ่ยนแปลงขอมูลการลงทะเบียนได เมื ่อได ช ําระเงิน

คาลงทะเบียนแลว 

   ๑.๗.๒ การเปลี ่ยนแปลงขอมูลการลงทะเบียน ทําไดดวยการเพิ ่ม-ลดรายวิชาผานระบบ 

Student Service System ตามกําหนดการลงทะเบียนเพ่ิม-ลดรายวิชาในแตละภาคการศึกษา 

  ๑.๘ การถอนรายวิชา (Withdrawal)     

   ๑.๘.๑ นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาไดหลังจากสิ้นสุดชวงการลงทะเบียนเพิ่ม – ลดรายวิชา 

จนถึง ๑ สัปดาหกอนการสอบครั้งสุดทายของรายวิชานั้นๆ  

   ๑.๘.๒ รายวิชาที่ขอถอนจะปรากฏรายวิชาและสัญลักษณ “W” ในใบแสดงผลการศกึษา  

  ๑.๙ การลงทะเบียนเรียนซํ้า (Regrade) 

   ๑.๙.๑ รายวิชาที ่อยู ในหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาบังคับของหลักสูตร ตองไดรับผลการ

ประเมินสัญลักษณไมตํ่ากวา “B” และรายวิชาที่อยูในหมวดวิชาเลือกตองไดรับผลการประเมินสัญลักษณไมตํ ่ากวา 

“C” ถาไดผลการประเมินสัญลักษณตํ่ากวาที่ระบุไวขางตน ตองลงทะเบียนเรียนซํ้าเพื่อใหไดผลการประเมินรายวิชา

ตามสัญลักษณที่ระบุ  

   ๑.๙.๒ รายวิชาหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาบังคบัตองลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาเดิม ถาเปน

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกสามารถลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาเดิมหรือเลือกวิชาอ่ืนท่ีมีจํานวนหนวยกิตเทากันแทนได  

   ๑.๙.๓ การลงทะเบียนเรียนซํ ้าตองระบุรายละเอียด ไดแก รายวิชา ภาคการศึกษา/ป

การศกึษา ของรายวิชาเดิมที่ตองการเรียนซํ้า  ทั้งนี้ผลการศึกษารายวิชาที่เรียนซํ้าจะไดผลการประเมินสัญลักษณไมสูง

กวา “B”    

  ๑.๑๐ นักศึกษาที่ไดรับการประเมินผลดวยสัญลักษณ “I” ไมตองลงทะเบียนรายวิชาที่ไดรับการ

ประเมินผลเปนสัญลักษณ “I” ในทุกกรณ ีแตตองดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดแตละกรณี  ดังนี้ 

“I” กรณีที่ ๑  นักศึกษาตองสอบใหมหรือสงผลงานเพ่ิมเติมภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่อาจารย                     

  ผูสอนแจงผลการสอบ                                

  “I” กรณทีี่ ๒   นักศึกษาตองปฏิบัติงานเพ่ิมเติมและไดรับการประเมินผลใหมภายในภาคการศึกษา 

    ถัดไป 

  “I” กรณทีี่ ๓   นักศึกษาตองเรียนซํ้าอีกครั้งในโอกาสแรกที่วิชานั้นเปดสอน 

  ๑.๑๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแลว แตมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถเขาเรียนรายวิชา

นั้น นักศึกษาตองแจงขอลดรายวิชา (Drop) ภายในกําหนดการลงทะเบียนเพ่ิม-ลดรายวิชา หากนักศึกษาไมดําเนินการ

ใดๆ รายวิชานั้นจะปรากฏในประวัติการลงทะเบียนของนักศึกษา และจะสงผลใหนักศึกษาไมสามารถขอสําเร็จ

การศกึษาได เนื่องจากไมปรากฏผลการศึกษาเพราะไมไดเขาเรียน 

  ๑.๑๒ นักศึกษาไมตองลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาตอไป หาก

สามารถดําเนินการตามเงื่อนไขแตละกรณีดังนี ้
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   ๑.๑๒.๑ กรณีนักศึกษาที่ยังไมสิ ้นสุดระยะเวลาศึกษาตามแผนการศึกษา หรือระยะเวลา

ศึกษาสูงสุดของแตละหลักสูตร 

นักศึกษาตองดําเนินการตอไปนี้ใหแลวเสร็จ 
ระยะเวลาที่ตองดําเนินการแลวเสร็จ 

ภาคตน ภาคปลาย 

๑. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ และ

หลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑติชั้นสูง ตองศึกษา

รายวชิาตามโครงสรางหลักสูตรใหไดผลการศึกษา

ตามเกณฑทุกรายวิชาและได GPA ไมตํ่ากวา 

๓.๐๐ รวมทั้งสอบภาษาอังกฤษผาน  

ภายในวันสุดทาย 

ของการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ของการลงทะเบียนปกต ิ

 

 

ภายในวันสุดทาย 

ของการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ของการลงทะเบียนปกต ิ

 

 

๒. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตร

ปริญญาเอก ตองสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

ใหปรากฏผล  “ผาน” 

ภายในวันสุดทาย 

ของการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ของการลงทะเบียนปกต ิ

ภายในวันสุดทาย 

ของการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ของการลงทะเบียนปกต ิ

    หากไมสามารถดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

นักศึกษาตองลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามกําหนดการลงทะเบียนประจําแตละภาคการศึกษาเพื่อ

คงสถานภาพนักศึกษา 

    ๑.๑๒.๒ กรณีนักศึกษาที่สิ ้นสุดระยะเวลาศึกษาตามแผนการศึกษา หรือระยะเวลาศึกษา

สูงสุดของแตละหลักสูตร 

  

 ๑.๑๒.๓ นักศึกษาที่ลงทะเบียนกอนที่จะมีผลสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ปรากฏผล 

“ผาน” ใหดําเนินการดังนี้ 

  (๑) กรณียังไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ใหยื ่นแบบฟอรมขอยกเลิกการ

ลงทะเบียน 

  (๒) กรณชีําระคาธรรมเนียมการศึกษาแลว 

นักศึกษาตองดําเนินการตอไปนี้ใหแลวเสร็จ 
ระยะเวลาที่ตองดําเนินการแลวเสร็จ 

ภาคตน ภาคปลาย ภาคฤดูรอน 

๑. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ และ

หลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑติชั้นสูง ตองศึกษา

รายวชิาตามโครงสรางหลักสูตรใหไดผลการศึกษา

ตามเกณฑทุกรายวิชาและได GPA ไมตํ่ากวา 

๓.๐๐ รวมทั้งสอบภาษาอังกฤษผาน  

ภายในวันปดภาคฤดูรอน 

 

 

 

ภายในวันปดภาคตน ภายในวันปดภาคปลาย 

๒. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตร

ปริญญาเอก ตองสอบวิทยานิพนธหรือ 

    สารนิพนธ ให ปรากฏผล  “ผาน” 

ภายในวันปดภาคฤดูรอน 

 

 

ภายในวันปดภาคตน ภายในวันปดภาคปลาย 
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   (๒.๑) ชําระกอนวันที ่สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธปรากฏผล “ผาน” 

สามารถขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาได  

   (๒.๒) ชําระหลังวันที ่สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธปรากฏผล “ผาน”       

ไมสามารถขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาได  

 

 ขอ ๒ หลักเกณฑและวิธีการการชาํระคาธรรมเนียมการศึกษา 

  ๒.๑ นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามรายการและอัตราที่ระบุไวในประกาศอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย และตามที่ระบุไวในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

  ๒.๒ นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดย

สามารถชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไดที่ธนาคารที่ปรากฏใน Invoice/Receipt  

  ๒.๓ นักศึกษาตองตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียน รายการและอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่ตอง

ชําระตามที่ปรากฏใน Invoice/Receipt ใหถูกตองกอนดําเนินการชําระเงิน   

  ๒.๔ วิธีการชําระเงินคาลงทะเบียนมีดังนี ้

   ๒.๔.๑ ชําระดวยเงินสด โดยนํา Invoice/Receipt ไปชําระเงินที่เคานเตอรของธนาคารตาม

จํานวนเงินที่ปรากฏใน Invoice/Receipt และไมตองเขียนใบนําฝาก (Pay in) เจาหนาที่ธนาคารจะประทับตรา

ธนาคารและลงชื่อใน Invoice/Receipt เพื่อใชเปนหลักฐานการชําระเงินแทนใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนได และ

นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมธนาคารตามที่ธนาคารกําหนด  

   ๒.๔.๒ ชําระเงินผานชองทาง Electronic ดังนี ้

    (๑)  ชําระผานทาง Internet-banking 

    (๒)  ชําระผานเครื่อง ATM ของธนาคาร 

    (๓)  ชําระผานระบบ QR Payment  

    (๔)  ชําระผานบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (มีคาธรรมเนียมในการชําระผานบัตร) 

    ขอควรระวัง การชําระเงินผานชองทาง Electronic ตองระบุ Comp.code หรือ 

Service code ของแตละธนาคารใหถูกตอง หากระบุ Comp.code หรือ Service code ไมถูกตอง จะไมปรากฏ

ขอมูลการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในระบบของบัณฑิตวิทยาลัย และถือวาสถานะการลงทะเบียนและการชําระ

คาธรรมเนียมการศึกษาไมสมบูรณจะสงผลตอสถานภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงิน

ไดที่ระบบ Student Service System หลังจากชําระเงินประมาณ ๓ วันทําการ 

   ๒.๔.๓ เมื่อนักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเรียบรอยแลว ๓ วันทําการ นักศึกษา

สามารถดาวนโหลดหนังสือรับรองการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ไดที่ระบบ Student Service System เพื่อใช

เปนหลักฐานการชําระเงินแทนใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน 

  ๒.๕ การชําระคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา 
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   นักศึกษาที่ลงทะเบียนลาชาและนักศึกษาที่ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาหลังจากวันสุดทายของ

การชําระเงินคาลงทะเบียนปกติของแตละภาคการศึกษา ถือวาเปนการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา ตองชําระ

คาปรับเหมาจายคนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) โดยใหดําเนินการ ดังนี ้

   ๒.๕.๑ เขาระบบ Student Service System ระบบจะแสดงขอความ“Student must pay 

fine for your late payment” 

   ๒.๕.๒ Download Invoice/Receipt ไปชําระคาปรับจํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ตามชองทาง

การชําระเงินเดียวกับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

  ๒.๖ การขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

   ๒.๖.๑ นักศึกษาที่ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแลว จะขอคืนเงนิไดเฉพาะรายการตอไปนี้ 

    (๑) คาหนวยกิต และรายการอื ่นที ่ระบุใหชําระพรอมคาหนวยกิตเมื ่อลงทะเบียน

รายวิชานั้นๆ ไดแก คาธรรมเนียมการศึกษาดูงาน และคาธรรมเนียมการฝกภาคสนาม  

    (๒) คาลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และคาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธ ซึ่งชําระพรอมกัน จากการลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธครั้งแรก 

   ๒.๖.๒ การขอคืนเงินตามขอ ๒.๖.๑ สามารถดําเนินการไดในกรณดัีงตอไปนี ้

    (๑) ขอลดรายวิชาภายในกําหนดการลงทะเบียนเพ่ิม – ลดรายวิชา   

    (๒) รายวิชานั้นไมเปดสอน หรือไมไดรับอนุมัติใหเปดสอน 

   ๒.๖.๓ ขั้นตอนการขอคืนเงินและการสงหลักฐานการขอคืนเงิน 

    (๑) กรอกแบบฟอรมขอคืนเงิน โดยนักศึกษาลงลายมือชื่อดวยปากกาเทานั้น พรอม

แนบหลักฐานประกอบการขอคืนเงิน ดังนี ้

     - ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (Invoice/Receipt ฉบับที่นักศึกษานําไปชําระเงินและ

เจาหนาที่ธนาคารประทับตรารับเงิน) หรือหลักฐานการชําระเงินผานชองทาง Electronic พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

หรือหนังสือรับรองการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาที่ Print จากระบบ Student Service System พรอมรับรองสําเนา

ถูกตองลงชื่อดวยปากกาเทานั้น 

     -  หลักฐานการลงทะเบียน (Course List) ฉบับที่ดําเนินการลดรายวิชาเรียบรอย

แลว 

     -  สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ชื่อบัญชีเปนของ

นักศึกษาเทานั้น) และตองมีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีไมนอยกวา ๖ เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตองลงชื่อดวย

ปากกาเทานั้น 

     -  สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนา Passport ที ่ยังไมหมดอายุ พรอมรับรอง

สําเนาถูกตองลงชื่อดวยปากกาเทานั้น 
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    (๒) สแกนแบบฟอรมขอคืนเงินพรอมหลักฐานการขอคืนเงินทั้งหมดเปนไฟล pdf รวม

เปนไฟลเดียว สงผานระบบสงเอกสารของบัณฑิตวิทยาลัย (e-document) และสงเอกสารฉบับจริงมายังบัณฑิต

วิทยาลัยภายในกําหนดการยื่นแบบฟอรมขอคืนเงินในแตละภาคการศึกษา 

   ๒.๖.๔ บัณฑิตวิทยาลัย จะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของนักศึกษา เม่ือไดรับแบบฟอรม

ขอคืนเงินพรอมหลักฐานการขอคืนเงิน ทั้งในรูปแบบไฟล pdf ผานระบบ e-document และเอกสารฉบับจริง   

ที่ถูกตองและครบถวน ทั้งนี้ นักศึกษาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายหากมีคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาใชจายอื่นใด   

ที่ธนาคารเรียกเก็บ 
 

๓. ติดตอขอคําแนะนําหรือสอบถามขอมูลเพิ ่มเติมไดที ่งานบริการสรางเสริมศักยภาพทุนมนุษย          

e-mail : gradaddskills@mahidol.ac.th หรือ Line ID: @610punyj    
 

๔. ในกรณีที่จะตองมีการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของซึ่งมิไดกําหนดไวในประกาศนี้ หรือมีขอขัดของ

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่จะวินิจฉัยและตัดสินชี้ขาดและ 

ถือเปนที่สิ้นสุด 

 

ทั้งนี ้ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๕  เปนตนไป 

 

                                                   ประกาศ ณ วันที ่           พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                       

 

 

(ศาสตราจารย ดร.แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธิ์) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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