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วิสัยทัศน

To enable academic, professional,as well as career development programs to
st
produce nationally and internationally competence human resources for 21 century
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คานิยมหลัก G-R-A-D-S
G : Global Attitude
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A : Agility
D : Digitalization
S : Service Excellence
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งานกิจการนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การใหบริการดานกิจการนักศึกษา
1. ทุนการศึกษา ทุนวิจัยและรางวัลสำหรับนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยไดสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัยและรางวัลสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำทุกป
โดยมีทุนฯ และรางวัลดังนี้ (ติดตามประกาศไดทาง www.graduate.mahidol.ac.th ทุนและรางวัล)
1. ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ
2. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะนักศึกษาตางชาติ)
3. เงินยืม (สำหรับจายคาลงทะเบียน)
4. โครงการทุนชวยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการ
5. โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหนาเปนผูชวยนักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลัย
6. ทุนผูชวยวิจัย (Research Assistantship)
7. ทุนอุดหนุนนักศึกษาระดับปริญาโทและเอกในการเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ
8. ทุนอุดหนุนนักศึกษาระดับปริญาโทและเอกในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ
9. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธบางสวนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10. การใหรางวัลเกียรติยศแกผูสำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม
11. รางวัลวิทยานิพนธดีเดน
12. รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน
2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน
การรักษาพยาบาล
- ดานสุขภาพและทันตกรรม นักศึกษาสามารถรับบริการ ไดทห่ี นวยบริการสุขภาพตามวิทยาเขตตางๆ ทีน่ กั ศึกษา
สังกัด โดยมีวงเงินในการรักษาพยาบาล ปการศึกษาละ 30,000.- บาท (สำหรับนักศึกษาทีม่ สี ทิ ธิข์ า ราชการ หรือ
ประกันสังคมใหขอรับบริการดานสุขภาพตามสถานพยาบาลที่นักศึกษามีสิทธิ์)
- เงินสงเคราะหนักศึกษา ในกรณีเสียชีวิตหรือทุพลภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจายเงินสงเคราะหใหกับทายาท
จำนวน 100,000 บาท
การขอผอนผันราชการทหาร
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปนชาย มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุครบกำหนดตองเขารับการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเพื่อเขารับราชการทหารกองประจำการ ตามหมายเรียกจากหนวยราชการตามภูมิลำเนาทหาร แตยังมีสถานะ
เปนนักศึกษาและกำลังศึกษาอยูใ นหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงคจะ “ขอผอนผันการเกณฑทหาร”
ตองยื่นคำรองภายในเดือนตุลาคม (ตัวอยาง ตองเขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเดือนเมษายน นักศึกษาตองยื่น
หลักฐานขอผอนผันในเดือนตุลาคม) นักศึกษาสามารถสงหลักฐานขอผอนผัน ที่งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
หรือสามารถดูรายละเอียด ไดที่ http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/Documents/soldier
3. การประสานงานในการจองหอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสงคจะเขาพัก ณ หอพักภายในมหาวิทยาลัย - มหิดล ศาลายา สามารถติดตอ
สำนักงานหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) 0 2441 9116 กด 0 หรือ ดูรายละเอียด ไดที่
https://op.mahidol.ac.th/sa/mahidoldorm
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ดานทุนการศึกษา ทุนวิจัยและรางวัลสำหรับนักศึกษา
ด

ลำดับ

ชื่อทุน

จำนวนทุน

จำนวนเงินจัดสรร

ป.เอก ป.โท

ป.เอก ป.โท

กำหนดการ

ทุนแรกเขา
1

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราช
สมบัติ (เฉพาะนักศึกษาไทย)

ไมจำกัด

ตามระยะเวลา
- คาธรรมเนียมการศึกษา
รอบการสมัครเขาศึกษา
- คาหนวยกิต

2

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(เฉพาะนักศึกษาตางชาติ)

ไมจำกัด

- คาธรรมเนียมการศึกษา
ตามระยะเวลา
- คาหนวยกิต
รอบการสมัครเขาศึกษา

ทุนการศึกษาในระหวางที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3

การใหเงินยืมเพื่อชำระคาธรรมเนียม
การศึกษา (Graduate Loan)

4

โครงการทุนชวยเหลือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการ

5

โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหนาเปนผูชวย
นักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลัย

ไมจำกัด
5 ทุน
5 ทุน

ไมเกินคนละ 25,000.-

ภาคตน : ก.ค.
ภาคปลาย : ธ.ค.

5 ทุน

ทุนละ
18,000.-

ทุนละ
15,000.-

พ.ค. - ก.ค.

10 ทุน

ทุนละ
5,000.-

ทุนละ
4,000.-

ภาคตน
พ.ค. - ก.ค.
ภาคปลาย
ต.ค. - ธ.ค.

ทุนเมื่อนักศึกษาสอบผานโครงรางวิทยานิพนธ และ
แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว
6

โครงการทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา
(RA : Research Assistantships)
(เฉพาะนักศึกษา ป.เอก)

ไมจำกัด

10,000.- / เดือน
ไมเกิน 24 เดือน / ทุน

ภาคตน : เม.ย.
ภาคปลาย : ส.ค.

7

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในการเสนอผลงานทางวิชาการ
ภายในประเทศ

ไมจำกัด

ปละ 800,000.สนับสนุน
- คาลงทะเบียน
- คาเดินทาง
- คาที่พัก

ตลอดปการศึกษา

8

ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษา
ระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ

ไมจำกัด

ปละไมเกิน 2,000,000.เหมาจายตามโซนทวีป

ตลอดปการศึกษา

9

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธบางสวน
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

30 ทุน

ทุนละ 15,000.-

มิ.ย. - ต.ค.
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ชื่อทุน

ลำดับ

จำนวนทุน

จำนวนเงินจัดสรร

ป.เอก ป.โท

ป.เอก ป.โท

ไมจำกัด

- โลเกียรติยศ
- ใบประกาศเกียรติคุณ
- บันทึก “Dean’s List”
ในใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript)

กำหนดการ

รางวัลสำหรับนักศึกษา
10

การใหรางวัลเกียรติยศแกผูสำเร็จการศึกษา
ที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)

11

โครงการรางวัลวิทยานิพนธดีเดน
ผูเสนอผลงาน

ประเภทรางวัล

8 รางวัล

ม.ค. - พ.ค.

ม.ค. - พ.ค.

อาจารยที่ปรึกษา

ประธานบริหารหลักสูตรฯ

รางวัลวิทยานิพนธดีเดน 1 รางวัล / กลุม (จำนวน 4 กลุม)
ปริญญาเอก

25,000.- และประกาศเกียรติคุณ

25,000.- และประกาศเกียรติคุณ

ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาโท

15,000.- และประกาศเกียรติคุณ

15,000.- และประกาศเกียรติคุณ

ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลวิทยานิพนธดี 1 รางวัล / กลุม (จำนวน 4 กลุม)
ปริญญาเอก

12,500.- และประกาศเกียรติคุณ

12,500.- และประกาศเกียรติคุณ

ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาโท

7,500.- และประกาศเกียรติคุณ

7,500.- และประกาศเกียรติคุณ

ประกาศเกียรติคุณ

12

โครงการรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน

6 รางวัล

ม.ค. - พ.ค.

ประเภทรางวัล

ผูเสนอผลงาน

อาจารยที่ปรึกษา

ประธานบริหารหลักสูตรฯ

ระดับดีเดน
(จำนวน
1 รางวัล)

100,000 บาท
และโลประกาศเกียรติคุณ

100,000 บาท
และโลประกาศเกียรติคุณ

โลประกาศเกียรติคุณ

ระดับดีมาก
(จำนวน
2 รางวัล)

50,000 บาท
และโลประกาศเกียรติคุณ

50,000 บาท
และโลประกาศเกียรติคุณ

โลประกาศเกียรติคุณ

ระดับดี
(จำนวน
3 รางวัล)

25,000 บาท
และโลประกาศเกียรติคุณ

25,000 บาท
และโลประกาศเกียรติคุณ

โลประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ
- กำหนดรายละเอียดตางๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=scholarship
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ดานสวัสดิการนักศึกษา
บริการดานสุขภาพ
มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งบริการดานสุขภาพใหสำหรับนักศึกษาโดยมีบริการทางดานสุขภาพกายและสุขภาพใจที่
ครอบคลุมนักศึกษาทุกวิทยาเขต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา 10 หนวย ประกอบดวย
* หนวยใหบริการตรวจรักษา 8 หนวย
* หนวยใหบริการตรวจรักษาอาการบาดเจ็บและใหการปรึกษาดานกีฬา 1 หนวย (คลินิกวิทยาศาสตรการกีฬา)
* หนวยใหการปรึกษา 1 หนวย (คลินิกวัยทีน Adolescent Clinic)
- หนวยทันตกรรมนักศึกษา 3 หนวย
- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1 ราน (บริการจายยาใหนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร)
วิทยาเขต
ศาลายา

บางกอกนอย

พญาไท

หนวยบริการ
- หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาศาลายา
- คลินิกวิทยาศาสตรการกีฬา
- คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)
- หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
- หนวยทันตกรรมนักศึกษาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
- หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
- หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
- หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะเวชศาสตรเขตรอน
- หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร
- หนวยทันตกรรมนักศึกษาคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
- หนวยทันตกรรมนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร

กาญจนบุรี

- หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี

นครสวรรค

- หนวย

อำนาจเจริญ

- หนวย
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นักศึกษาควรรู
เจ็บปวยไมสบาย ทำยังไง?
กอนเขารับบริการใหนักศึกษาเตรียมเอกสารและดำเนินการดังนี้
1. เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport (กรณีเปนนักศึกษาตางชาติ)
2. เขารับบริการที่หนวยสุขภาพนักศึกษาที่ใกลที่สุด
3. หนวยใหบริการเบื้องตนและประสานสงตอกรณีปรึกษาแพทยเฉพาะทาง
พื้นที่ใหบริการของหนวยสุขภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่อยูวิทยาเขตศาลายา

รับบริการไดที่หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา :
- ศาลายา
- คลินิกวิทยาศาสตรการกีฬา
- คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)

นักศึกษาที่อยูวิทยาเขตบางกอกนอย

รับบริการไดที่หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา :
- คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

นักศึกษาที่อยูวิทยาเขตพญาไท

รับบริการไดที่หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา :
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
- คณะวิทยาศาสตร
- คณะทันตแพทยศาสตร
- คณะเวชศาสตรเขตรอน

นักศึกษาที่อยูวิทยาเขตกาญจนบุรี

รับบริการไดที่หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา :
- วิทยาเขตกาญจนบุรี

นักศึกษาที่อยูวิทยาเขตนครสวรรค

รับบริการไดที่หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา :

นักศึกษาที่อยูวิทยาเขตอำนาจเจริญ

รับบริการไดที่หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา :
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การเขารับบริการรักษาทางทันตกรรม

หนวยบริการทันตกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีบริการรักษาทางทันตบริการพื้นฐานใหสำหรับนักศึกษา ไดแก การอุดฟน การถอนฟน
การขูดหินปูน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
- นักศึกษารหัสกอน 63xxxxx จะตองผานการตรวจทันตกรรมแรกเขาของมหาวิทยาลัยกอน จึงสามารถเขารับ
บริการไดซึ่งผลการตรวจทันตกรรมแรกเขาจะบันทึกอยูในแบบตรวจสุขภาพชองปาก (กน.002) เพื่อเปนประวัติในการ
เขารับบริการตอไป
- นักศึกษารหัส 63xxxxx ทีม่ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ณ โรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดล
ใหใชสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในการรักษา
- นักศึกษารหัส 63xxxxx ที่สิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติอยูโรงพยาบาลอื่นๆ และนักศึกษาตางชาติใหรับ
บริการทันตกรรมในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใหนกั ศึกษาสำรองคารักษาทางทันตกรรมไปกอนและนำใบเสร็จ
มาเบิกคืนที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถเบิกคารักษาทางทันตกรรมได 500 บาทตอคนตอปการศึกษา
(รวมในคารักษาพยาบาล 30,000.-บาทตอคนตอปการศึกษา) ตามรายการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
สถานที่เขารับบริการดานทันตกรรมนักศึกษา
หนวยบริการทันตกรรม

สถานที่ตั้ง

เบอรติดตอ

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

แผนกทันตกรรมชั้น 6 อาคารผูปวยนอก
โรงพยาบาลศิริราช

0 2419 7415-1

วันจันทร - วันพฤหัสบดี
12.30 – 15.00 น.

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4
โรพยาบาลรามาธิบดี

0 2201 1210
0 2201 1164

วันอังคาร - วันพฤหัสบดี
13.00 – 15.00 น.

คณะทันตแพทยศาสตร

คลินิกทันตกรรมทั่วไปชั้นสูง ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร

0 2200 7557

วันจันทร - วันศุกร
13.00 – 15.00 น.

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
คณะทันตแพทยศาสตร

แผนกทันตกรรมชั้น 2 ศูนยการแพทย
กาญจนาภิเษก

0 2849 6600 ตอ
2004, 2031, 3053

วันจันทร - วันศุกร
08.00 – 16.00 น.
(งดบริการวันพุธตั้งแต
เวลา 13.00 น.)

เวลาใหบริการ

หมายเหตุ : การรับบริการดานทันตกรรมนักศึกษาตองนำแบบตรวจสุขภาพชองปาก (กน.002) ไปดวยทุกครั้งที่รับ
บริการ ซึ่งนักศึกษาไมสามารถเบิกคารักษาพยาบาลทางทันตกรรมไดหากเขารับบริการคลินิกพิเศษหรือ
คลินิกพิเศษนอกเวลา เวนแตนักศึกษาจะรับผิดชอบเอง
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การเขารับบริการที่หนวยสุขภาพนักศึกษา
พื้นที่ / วิทยาเขต
พื้นที่ศาลายา
- หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาศาลายา
- คลินิกวิทยาศาสตรการกีฬา
- คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)

พื้นที่บางกอกนอย
- หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
พื้นที่พญาไท
- หนวยบริการสุขภาพบุคลากร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
- หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร
- หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร
- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร
- โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน
วิทยาเขตกาญจนบุรี
- หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา
วิทยาเขตกาญจนบุรี
วิทยาเขตนครสวรรค
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค

วิทยาเขตอำนาจเจริญ
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

10 งานกิจการนักศึกษา

สถานที่ตั้ง

เบอรติดตอ

เวลาทำการ

พบแพทย

ชั้น 1 อาคารศูนยการเรียนรู ศาลายา
(ตรงขามโรงอาหาร)
ชั้น 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬา
ชั้น 4 อาคารปญญาวัฒนา
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัว

0 2849 4529 – 30

หอง 499 ชั้น 4 อาคารผูปวยนอก
โรงพยาบาลศิริราช

0 2419 7389, 4031

08.00 - 16.00 12.00 - 13.00

ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี

0 2201 0443 - 4

08.00 - 16.00 08.00 - 16.00

0 2441 4296 - 8 ตอ 105

0 2441 0602 - 8 ตอ 1202, 09.00 - 16.00 ตามนัดหมาย
1208 หรือ 09 4461 2407

ชั้น 1 ตึกชีววิทยาใหม คณะวิทยาศาสตร 0 2201 5000 ตอ 5203

ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะทันตแพทยศาสตร
447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ชั้น 1 อาคารราชนครินทร
โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน
ชั้น 1 อาคาร One stop service
หอพักนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี

402/1 ม.5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค 60130

08.30 - 16.30 12.00 - 13.00
15.00 - 16.00
08.30 - 16.30 ตามนัดหมาย

09.00 - 16.00 12.00 - 13.00

0 2246 1225 - 31 ตอ 5210 08.30 - 16.30 12.00 - 13.00
0 2644 4609

-

-

0 2306 9160

08.00 - 16.00 12.00 - 13.00

0 3458 5058 - 76

08.30 - 20.00

(อังคาร)
17.00-19.00

08.30 - 16.30

-

08.30 - 16.30

-

norngnut.som@mahidol.ac.th

089 705 9343

259 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแทง 0 4552 3211
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

สิทธิการรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษาพยาบาลนักศึกษา คือ สวัสดิการในการรักษาพยาบาลของภาครัฐที่ใชรวมกับบริการที่
มหาวิทยาลัยจัดใหสำหรับนักศึกษา เชน สิทธิในการรักษาพยาบาลของขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ สิทธิการรักษาพยาบาล
ของนักศึกษาผูประกอบอาชีพอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจะไดรับบริการในรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยจะตอง
ดำเนินการกอนเขารับบริการ ดังนี้
อาชีพของนักศึกษา
1. รับราชการ / หนวยงานราชการ

วิธีดำเนินการ
- ติดตอโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อสแกนลายนิ้วมือในการทำ
ประวัติเบิกจายตรงกรมบัญชีกลางกอนเขารับจริง
[กรณียังไมไดสแกนลายนิ้วมือ]
- นักศึกษาตองสำรองคาใชจายที่เกิดขึ้นกอนแลวนำใบเสร็จไปเบิกคา
รักษาพยาบาลกับตนสังกัด

2. รัฐวิสาหกิจ / หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

[กรณีสามารถทำเบิกจายตรงกับตนสังกัดได]
- ติดตอโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อสแกนลายนิ้วมือในการทำ
ประวัติเบิกจายตรงกรมบัญชีกลาง
[กรณีไมสามารถทำเบิกจายตรงกับตนสังกัดได]
- ทุกครัง้ ทีเ่ ขารับบริการรักษาพยาบาล สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปเบิก
คารักษาพยาบาลกับหนวยงานตนสังกัดไดตามระเบียบของหนวยงาน

3. คาขาย ธุรกิจสวนตัว ฯลฯ

- ดาวนโหลดแบบฟอรมทีเ่ ว็บไซตบณ
ั ฑิตวิทยาลัย เพือ่ กรอกขอมูลการ
สมัครเขารวมโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนากับโรงพยาบาล
สังกัดมหาวิทยาลัย

4. พนักงานบริษัท / หนวยงานเอกชน

- เขารับบริการ ณ สถานบริการทีต่ นเลือกไว / หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา
- กรณีเคยมีสทิ ธิประกันสังคมแลวไมไดประกอบอาชีพในระหวางศึกษา
หลังออกจากงาน 6 เดือน ใหดำเนินการตามขอ 3.

5. ชาวตางชาติ

- นักศึกษาตองแสดงบัตรของบริษัทประกันที่สวนงานไดทำใหกับ
นักศึกษา ณ จุดบริการของโรงพยาบาล หากโรงพยาบาลนั้นไมไดทำ
Contact กับบริษทั ประกันไวใหนกั ศึกษาสำรองจายคารักษาพยาบาล
กอนแลวนำใบเสร็จไปใหเจาหนาที่งานวิเทศสัมพันธ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการเบิกจายกับบริษัทประกันตอไป

หมายเหตุ : การรับบริการอาจมีคาใชจายบางสวนที่ไมสามารถเบิกได นักศึกษาอาจตองรับผิดชอบคาใชจายเองในบางสวน
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A

ABC

ABCDE
ABCDEFg

วิธีรับบริการสุขภาพของโรงพยาบาล
1. การเขารับบริการสุขภาพและบริการทันตกรรม ใหนักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประจำตัว
ประชาชน / หนังสือเดินทาง ตอหนวยบริการสุขภาพ หรือโรงพยาบาล เพื่อตรวจสอบสิทธิใหถูกตองกอนใชบริการ
2. การเขารับบริการสุขภาพของโรงพยาบาล นักศึกษาตองตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้
- โรงพยาบาลศิริราช : หอง 499 ชั้น 4 ตึกผูปวยนอก
โทร. 0 2419 7389 เวลาทำการ : 08.00 - 16.00 น. (ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)
- โรงพยาบาลรามาธิบดี : หนวยบริการสุขภาพบุคลากร ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0 2201 0443 - 4 เวลาทำการ : 08.00 - 16.00 น. (ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)
3. โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน : ชั้น 1 อาคารราชนครินทร โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน
โทร. 0 2306 9160 เวลาทำการ : 08.00 - 16.00 น. (ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)
4. ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล งานเวชระเบียน ชั้น 2
โทร. 0 2849 6600 เวลาทำการ : 08.00 - 16.00 น. (ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)
***กรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง : ใหนักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชน

บริการดานเงินสงเคราะหนักศึกษา
ในกรณีนักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกายจนไมสามารถศึกษา
ตอไปไดหรือเสียชีวติ นักศึกษา/ผูม สี ทิ ธิร์ บั เงินสงเคราะหจะไดรบั เงินสงเคราะหนกั ศึกษา (ทายาทโดยชอบดวยกฏหมาย)
จากมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 100,000 บาท โดยผูมีสิทธิ์ ติดตอยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะหนักศึกษาไดที่
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแหง ภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป (นับจากวันที่
นักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะสวนใดสวนหนึง่ ของรางกาย จนไมสามารถศึกษาตอไปไดหรือเสียชีวติ )
กรณีมีขอซักถาม: สามารถสอบถามผาน
- งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร 0 2441 4125 ตอ 600 - 605
เว็บไซต : http://www.graduate.mahidol.ac.th/th/current-students/
- Facebook : กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
- เว็บบอรดของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บไซต : https://op.mahidol.ac.th/sa/

12 งานกิจการนักศึกษา

ศูนยใหคำปรึกษาดานสุขภาพใจ
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (MUFGS Counselling Center)
บัณฑิตวิทยาลัยไดเล็งเห็นถึงปญหาของนักศึกษาซึ่งอาจมีความเครียดกับการเรียนและการดำเนินชีวิตจาก
ปจจัยตาง ๆ รอบดาน และนำมาสูภาวะอาการตาง ๆ เชน โรคซึมเศรา ซึ่งการชวยเหลือนักศึกษาในเบื้องตนไดอยาง
ทันทวงทีจะเปนการชวยบรรเทาปญหาใหญที่จะตามมาได จึงไดดำเนินการจัดตั้งศูนยใหคำปรึกษาดานสุขภาพใจ
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Counselling Center) เพือ่ ใหบริการใหคำปรึกษาดานสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาสามารถขอรับบริการได ดังนี้
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ :
https://op.mahidol.ac.th/sa/wp-content/uploads/2018/
documents/discipline/students_vinai_2561.pdf
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หอพักนักศึกษา
พื้นที่ศาลายา
เบอรโทร

ราคาเริ่มตน

ซอยรานผามาน
(ตรงขามมหาวิทยาลัย ประตู 2)
ซอยรานผามาน
(ตรงขามมหาวิทยาลัย ประตู 2)

086 828 7288

2,000.-

084 084 5057

3,500.-

CHATTHANAN PLACE

ซอยรานผามาน
(ตรงขามมหาวิทยาลัย ประตู 2)

0 2800 2131

6,000.-

ทริปเปลเอ

ซอย 15 หลังธนาคารไทยพาณิชย
(ตรงขามมหาวิทยาลัย ประตู 2)

086 374 4588

4,500.-

Chatthanan Luxurious
Apartment

ซอย 15 ใกลธนาคารไทยพาณิชย
(ตรงขามมหาวิทยาลัย ประตู 2)

081 350 7399

6000.-

เดอะ รูม

0 2889 3112

4,500.-

เบญญาภาอพารทเมนท
(หอพักสตรี)

ซอยบานอาหารศรีสุวรรณ
(ตรงขามมหาวิทยาลัย ประตู 3)
ซอย 9 ใกลธนาคารกสิกรไทย
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)

081 646 9895,
0 2800 2651

4,000.-

วิแรนดา เดอ ลอดจ
(หอพักสตรี)

ซอย 9 ใกลธนาคารกสิกรไทย
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)

081 934 9579

5,500.-

INSPIRE APARTMENT
(หอพักสตรี)

ซอย 7 ใกลธนาคารกสิกรไทย
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)

081 551 7268,
0 2800 2822

4,600.-

The Dearly Salaya

ซอย 7 ใกลธนาคารกสิกรไทย
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)

081 915 9561,
0 2800 3559

5,000.-

นาเดีย เพลส

ซอย 7 ใกลธนาคารกสิกรไทย
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)

0 2889 3399

6,000.-

หอพักคุมเกลา
(หอพักสตรี)

ซอย 7 ใกลธนาคารกสิกรไทย
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)

0 2800 2896

3,000.-

แสนสิริ
LOFT

ใกล The Salaya Mall (ริมทางรถไฟ)
ซอย 5 ใกลธนาคารกรุงเทพ
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)

081 920 1453
082 580 5005,
0 2800 2899

2,800.6,500.-

หอพักบานศาลายา
(หอพักสตรี)

ซอย 3 ใกลภัตตาคารฮั่วเซงฮง
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)

089 117 7119,
089 489 7131

5,000.-

U Living

ซอย 3 ใกลภัตตาคารฮั่วเซงฮง
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)

0 2800 2453

4,000.-

รายชื่อหอพัก
หอพักปริญญา
หอพัก L.P. สุขสบาย

ที่อยู
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รายชื่อหอพัก

ที่อยู

เบอรโทร

ราคาเริ่มตน

หอพักหญิง
The Best Apartment

ตรงขาม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หลังมหาวิทยาลัย ตรงขาม 7-11

089 896 2770
089 699 3701,
0 2441 0995

2,200.-

สิริสัณห เพลส

ตรงขาม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

081 659 7090,
081 655 2046

4,300.-

วิริยะแมนชั่น

หลังมหาวิทยาลัย (ตรงขามซอย ม.สหพร)

081 938 5973,
0 2444 6720

4,500.-

Triple Fivez

หลังมหาวิทยาลัย (ตรงขามซอย ม.สหพร)

084 646 6694

3,990.-

A.R. อพารทเมนท

หลังมหาวิทยาลัย ใกล ธนาคาร ธ.ก.ส.

0 2889 2489 - 96

3,000.-

อรวรรณอพารทเมนท

หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)

084 644 0599

3,000.-

สิริพัศ อพารทเมนท

หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)

081 837 2763

3,500.-

เดอะ แกรนด โฮม

หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)

086 701 4795

4,000.-

นพินโฮมเพลส

หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)

2,700.-

V.A. อพารเมนท

หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)

080 904 0004,
099 154 9396
081 751 7173
085 326 0210

FULL HOUSE

หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)

081 643 3737

4,000.-

TS HOUSE MANSION

หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)

0 2482 2144

3,999.-

บานกฤษกร

หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)

0 2800 3488

3,500.-

ลัลนา พาเลซ

หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)

092 532 7000

3,700.-

เฮอริเทจ อพารทเมนท

หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)

088 222 9945

5,000.-

My Dear Home

หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)

0 2441 0666 - 7

5,000.-

คริสตัสเพลส

หลังมหาวิทยาลัย ใกลมินิบิ๊กซี

5,400.-

MIRACLE PLACE

หลังมหาวิทยาลัย ใกลมินิบิ๊กซี

SALAYA HOME PLACE

หลังมหาวิทยาลัย
ตรงขามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
หลังมหาวิทยาลัย
ตรงขามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

083 244 4258,
0 2800 2904 - 8
081 909 8754,
0 2482 2299
0 2800 3408
085 118 4556,
0 2482 1571

4,500.-

086 971 4969,
0 2889 2921

4,500.-

นันทาเพลส
บานสวนอพารทเมนท
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หลังมหาวิทยาลัย
ตรงขามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

3,500.-

3,500.-

4,000.5,500.-

รายชื่อหอพัก

ที่อยู

เบอรโทร

ราคาเริ่มตน

สบายบูติค อพารทเมนท

หลังมหาวิทยาลัย
ตรงขามแม็คโคร ศาลายา

081 898 9170,
0 2482 1841

5,000.-

บัณฑิตเพลซ

หลังมหาวิทยาลัย
ซอยตั้งสิน ตรงขามตลาดใหมศาลายา

086 614 8563,
0 2444 6645

6,900.-

บัณฑิตเฮาส

หลังมหาวิทยาลัย
ซอยตั้งสิน ตรงขามตลาดใหมศาลายา

0 2444 6611

6,900.-

บัณฑิตโฮม

หลังมหาวิทยาลัย
ซอยตั้งสิน ตรงขามตลาดใหมศาลายา

0 2444 6600

6,900.-

บัณฑิตคาสเทิ้ล

หลังมหาวิทยาลัย
ซอยตั้งสิน ตรงขามตลาดใหมศาลายา

0 2444 6688

6,900.-

บัณฑิตพารเลอร

หลังมหาวิทยาลัย
ซอยตั้งสิน ตรงขามตลาดใหมศาลายา

0 2444 6655

6,900.-

The September

หลังมหาวิทยาลัย
ซอยตั้งสิน ตรงขามตลาดใหมศาลายา

081 911 5866

7,500.-

สุคนธาแมนชั่น

หลังมหาวิทยาลัย
ซอยตั้งสิน ตรงขามตลาดใหมศาลายา

096 553 9744,
0 2444 6637

4,800.-

MU PLACE

หลังมหาวิทยาลัย
ตรงขามแม็คโคร ศาลายา

081 705 7381,
0 2889 3200

4,500.-
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พื้นที่พญาไท
รายชื่อหอพัก

ที่อยู

เบอรโทร

ราคาเริ่มตน

หอกรพิสุทธิ์ (หอหญิง)

ซอยราชวิถี 16 ตรงขาม รพ.ราชวิถี

084 004 7190

3,900.-

The Liv Apartment

ซอย 20 ถนนราชวิถี

089 891 5252

5,000.-

ราชปรารภทาวเวอร

ซอยราชปรารถ 14 ตรงขางซอยรางน้ำ

0 2246 9301

7,000.-

U.D.Tower Mansion

ซอยบุญอยู ใกลสามเหลี่ยมดินแดง

0 2246 9321

6,700.-

ทอสคานัส

ซอย 31 ถ.พระราม 6
ตรงขามกระทรวงตางประเทศ

081 813 3168

8,500.-

มั่นสิน หอหญิง

ซอย 20 ถ.พระราม 6 แยกอุรุพงษ

0 22145 153 - 4

3,200.-

หอพักสตรีจาม

อยูดานหลังศูนยการคาเซ็นเตอรวัน

091 883 3158

3,500.-

วีพี ทาวเวอร

ซอยชวกุล ถนนรางน้ำ

0 2246 8800

11,500.-

เบอรโทร

ราคาเริ่มตน

พื้นที่ศิริราช
รายชื่อหอพัก

ที่อยู

อมรินทรอพารทเมนท

ซอยวังหลัง ถ.อรุณอมรินทร

0 2412 0076 - 9

2,100.-

บานสวนพรานนก

ซอยขาง ธ.กสิกรไทย สาขาพรานนก
ถ.พรานนก บานชางหลอ

085 143 2455,
0 2411 2381

6,000.-

24เรสซิเดนซ ศิริราช

ซอยวังหลัง ถ.อรุณอมรินทร

0 2001 8877

6,500.-

พนมเพลส

สี่แยกพรานนก บานชางหลอ

0 2411 2575

4,000.-

หอพักหญิงน้ำอิง ศิริราช

ซอยวังหลัง ถ.อรุณอมรินทร

094 241 7002

6,000.-

333 อพารทเมนท

ซอยวัดใหมยายมอญ

0 2866 0287 - 9

3,300.-

P.house อพารทเมนท

ตรงขามวัดระฆัง

0 2246 8800

4,000.-

วังหลัง อพารทเมนท

ซอยวัดระฆัง

0 2411 0418,
0 2411 0335

4,700.-

ติดตองานกิจการนักศึกษา
โทร 0 2441 4125 ตอ 600 - 605
Line ID : @451pslqw
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งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับการทำงาน
และการใชชีวิตสังคม (Soft Skills)
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเปนมา
ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวา การที่นักศึกษาจะประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน และ
ชีวิตสวนตัวนั้น นักศึกษาจำเปนตองมีมากกวาความรูที่ไดรับจากการเรียนในหองเรียน การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับ
การทำงาน และการใชชีวิตในสังคมที่เรียกกันวา Soft skills ก็มีความสำคัญไมแพกัน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ไดตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว จึงไดเริ่มกำหนดใหนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตองพัฒนาทักษะที่จะเปนประโยชนตอการทำงานและการใชชีวิตในสังคมที่เรียกวา Soft Skills เพิ่มเติม
นอกเหนือจากการศึกษารายวิชาในหลักสูตร มาตั้งแตปการศึกษา 2559 และไดมีการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะดาน
ดังกลาวอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ทั้งในรูปแบบกิจกรรมที่นักศึกษาตองเขารวมดวยตนเอง และในรูปแบบกิจกรรม
Soft Skills Online เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงไดหลากหลายชองทางตามความตองการ
ปจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยกำหนดกิจกรรมเสริมทักษะที่จำเปน (Required Skills) สำหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาไว 6 ทักษะ ประกอบดวย
(1) ทักษะทางดานภาษาและการสือ่ สาร (Communication and Language Skills) เปนการพัฒนาทาง
ดานทักษะการสื่อสารทั้งดานการรับรูและนำเสนอ โดยรวมถึงการนำเสนอแนวคิด การนำเสนอผลงาน การฟงอยาง
ตั้งใจ การทำความเขาใจ และครอบคลุมถึงการสื่อสารขามวัฒนธรรม แตไมรวมถึงการพัฒนาทักษะดานภาษาที่บรรจุ
ในหลักสูตรหรือเพื่อการทำวิทยานิพนธ หรือโครงการเพิ่มพูนความรูภาษาไทยทั้งนี้ภาษาที่เรียนเพิ่มเติมนั้น ควรเนน
การใชงานจริง ไดแก การพูด การฟง หรือการเขียน และพัฒนาความสามารถในดานการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ทั้ง
การพูด การเขียน หรือการนำเสนอโดยการใชสื่อแบบตางๆ
(2) ทักษะดานการเปนผูนำและการจัดการ (Leadership and Management Skills) เปนการพัฒนา
ทักษะการเปนผูน ำใหแกนกั ศึกษา เชน การพัฒนาทางดานภาวะผูน ำและผูต าม การทำงานรวมกันเปนทีม การแกปญ
 หา
เฉพาะหนา การเจรจาตอรอง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาท การเขาสังคม เทคนิคการสรางแรงจูงใจ และพัฒนา
ทักษะทางดานการจัดการดานตางๆ ทั้งในชีวิตสวนตัว และการทำงาน
(3) ทักษะดานความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skills) เปนการพัฒนาทักษะ
การใชเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีดิจิทัล ไดแก คอมพิวเตอร โทรศัพท แท็บเล็ต โปรแกรม สื่อออนไลน ในการ
ประมวลจัดเก็บขอมูล สืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล สรางสื่อประชาสัมพันธขอมูลทำงาน
รวมกันแบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ ไมรวมถึงการอบรมระบบสารสนเทศที่
เกีย่ วของกับการทำวิทยานิพนธ อาทิ Turnitin EndNote SPSS เปนตน ซึง่ เปนกิจกรรมพืน้ ฐานทีส่ ว นงาน หรือหลักสูตร
ตองดำเนินการใหกับนักศึกษาอยูแลว
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(4) ทักษะดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills) เปนความสามารถ
ในการคิดสรางสรรค การคิดนอกกรอบที่เปดกวาง เพื่อเสริมคุณคาทางความคิด นำไปสูการปรับปรุงพัฒนางานในเชิง
สรางสรรค หรือสรางสิ่งใหมที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคม เชน การสรางวิกฤติใหเปนโอกาส การพัฒนาหรือ
ประดิษฐผลิตภัณฑบริการ หรือกระบวนการใหมที่มีคุณประโยชน หรือการพัฒนางานวิจัยสูสังคม
(5) ทักษะดานความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy Skills) เปนการพัฒนาทักษะดานการสรางเสริม
สุขภาพดี เปนการพัฒนา เรียนรู แสวงหาและสื่อสารขอมูลดานสุขภาพ การบูรณาการขอมูลดานสุขภาพ ตลอดจนการ
นำไปใชปฏิบัติจริงเพื่อธำรงรักษาสุขภาพ สรางทักษะการดูแลตนเอง ลดการเจ็บปวย ลดความรุนแรง ลดการเกิดโรค
แทรกซอน และการคาดการณความเสี่ยงดานสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได
(6) ทักษะดานการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Literacy Skills) เปนการพัฒนาทักษะดานการ
เปนผูประกอบการ การเรียนรู การพัฒนาความเปนผูประกอบการ ตลอดจนการปฏิบัติและประยุกตใชดานการเงิน
เศรษฐกิจ และธุรกิจในการดำรงชีวติ การพิจารณาทางเลือกดานเศรษฐกิจ การวางแผน การลงทุน การใชทกั ษะการเปน
ผูประกอบการเพื่อสรางผลผลิต ยกระดับและเปนทางเลือกดานอาชีพ
ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ แบงเปน 2 ประเภทดังนี้
(1) กิจกรรมสวนกลางของบัณฑิตวิทยาลัย เปนโครงการหรือกิจกรรมที่บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูดำเนินการ
และกำหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนสามารถเขารวมได โดยสามารถดูรายการกิจกรรมตางๆ และ
ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม online และตรวจสอบขอมูลการเขารวมกิจกรรมใน profile ของนักศึกษาไดภายหลัง
จากเสร็จกิจกรรม 5 วันทำการ ไดที่ www.graduate.mahidol.ac.th/softskills/ นักศึกษาไมตองสงหลักฐานใดๆ
เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยจะบันทึกการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ การเขารวมกิจกรรมสวนกลาง
ของบัณฑิตวิทยาลัย 1 กิจกรรม นักศึกษาจะไดรับทักษะที่เกี่ยวของกับการทำงานและการใชชีวิตสังคม (Soft Skills)
ไดไมเกิน 2 ทักษะ
(2) กิจกรรมของหลักสูตรหรือสวนงานจัด เปนโครงการหรือกิจกรรมที่หลักสูตรหรือสวนงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเปนผูดำเนินการ และสามารถขอเทียบเคียงทักษะได ตามแนวทางที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะตองมีทักษะที่เกี่ยวของกับการทำงานและ
การใชชีวิตสังคม (Soft Skills) ตามรายละเอียดขางตนอยูในเกณฑ “ผาน” จำนวนไมนอยกวา 4 ทักษะ โดยจะตองมี
ผลการประเมินทักษะผานการเขารวมกิจกรรมสวนกลางของบัณฑิตวิทยาลัยไมนอยกวา 2 ทักษะ จึงจะถือวาผานการ
ประเมินทักษะที่จำเปน (Required Skills) เพื่อเปนคุณสมบัติประกอบการสำเร็จการศึกษา
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/softskills/
ที่มา ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง กิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2563
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563
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งานบริการการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การใหบริการดานงานทะเบียนการศึกษา
งานทะเบียนการศึกษาเปนงานที่ทำหนาที่ใหบริการนักศึกษาที่กำลังศึกษาจนกระทั่งการขอสำเร็จการศึกษา ดังนี้
- รับผิดชอบกำหนดการลงทะเบียนและการชำระคาธรรมเนียมการศึกษาของแตละปการศึกษา
- รับผิดชอบอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และใหบริการขอมูลคาใชจายในการลงทะเบียนและการชำระ
คาธรรมเนียมการศึกษา
- รับผิดชอบและประสานงานประชาสัมพันธขอมูลตารางสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิต
- ดำเนินการรับลงทะเบียนผานระบบ e-registration
- จัดทำหลักฐานการศึกษาของนักศึกษา หนังสือรับรอง Grade Report Transcript และจัดทำหนังสือรับรอง
ประเภทอื่นๆ ตามความประสงคของนักศึกษาและงานทะเบียนการศึกษาจัดทำใหได
- ดำเนินการเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
- ใหบริการตอบคำถามที่ดำเนินงานโดยงานทะเบียนการศึกษา
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ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ระดับปริญญ
ญญาโท
นักศึกษาลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ/ สารนิพนธตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
(ไมจำเปนตองรอใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา (coursework) จนครบทุกรายวิชา)
เสนออาจารยผูทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ / สารนิพนธ
ที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามแบบฟอรม บฑ.44 ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ

บัณฑิตวิทยาลัยออกคำสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ / สารนิพนธ

นักศึกษาจัดทำโครงรางวิทยานิพนธ / สารนิพนธตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ / สารนิพนธ
และเสนอขอสอบโครงรางฯ ภายใน 2 ภาคการศึกษา นับแตเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
เสนอคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ / สารนิพนธ และกำหนดการสอบ
ตามแบบฟอรม บฑ.39 ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ (กอนกำหนดสอบ 15 วัน)
ที่มีคุณสมบัติและองคประกอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ / สารนิพนธ และกำหนดการสอบ

นักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตามกำหนดการในคำสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย

ประธานหลักสูตรสงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ / สารนิพนธตามแบบฟอรม บฑ.33 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน
15 วันทำการหลังจากวันสอบ
กรณีผลสอบเปน “ผานโดยมีเงือ่ นไข” อาจารยทป่ี รึกษาโครงรางฯ ตองติดตามและตรวจสอบการแกไขโครงรางฯ ใหเปนไป
ตามมติคณะกรรมการสอบโครงรางฯ พรอมสงผลการสอบตามแบบฟอรม บฑ.37 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตร
กรณีผลสอบเปน “ไมผาน” นักศึกษาตองจัดทำโครงรางฯ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบโครงรางฯ ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
(หลังจากนักศึกษามีผล “ผาน” โครงรางวิทยานิพนธ / สารนิพนธ ใหเสนอคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ / สารนิพนธ
และหัวขอวิทยานิพนธ / สารนิพนธทันที)
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เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / สารนิพนธ
ที่มีคุณสมบัติและองคประกอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามแบบฟอรม บฑ.1 ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ

บัณฑิตวิทยาลัยออกคำสัง่ อนุมตั หิ วั ขอเรือ่ งวิทยานิพนธ / สารนิพนธ และแตงตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ / สารนิพนธ

คณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ/ สารนิพนธ มีหนาทีต่ ามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และประเมินผลการทำวิทยานิพนธ / สารนิพนธทุกภาคการศึกษา
ตามแบบฟอรม บฑ.42 ระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ

- หากวิทยานิพนธเปนงานวิจัยที่จะทำการวิจัยในคนหรือเกี่ยวกับคน นักศึกษาตองเขารับการอบรม หรือเขาเรียนชั่วโมง
จริยธรรมการวิจัยในคนที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ ม.มหิดล ดูรายละเอียดไดจาก
www.graduate.mahidol.ac.th
- นักศึกษาตองเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอคำรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
(MU-IRB) ภายใน 90 วัน หลังจากสอบโครงรางวิทยานิพนธกอนเริ่มดำเนินกาวิจัยเฉพาะคณะที่ไมมีคณะกรรมการ
วิจัยในคน (IRB)
- หากเปนงานวิจัยที่ทำในสัตวทดลองขอใหติดตอขอคำรับรองจากกองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล โดยตรง
- เอกสารคำรับรองการทำวิจัยในคนหรือในสัตวทดลองตองใสไวในภาคผนวกของรูปเลมวิทยานิพนธดวย

- กรณีขอเปลีย่ นแปลงหัวขอวิทยานิพนธ / สารนิพนธ สามารถกระทำไดโดยยืน่ ตามแบบฟอรมการขอเปลีย่ นแปลงหัวขอ
วิทยานิพนธ / สารนิพนธ ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลักและประธานหลักสูตร มายังบัณฑิตวิทยาลัย
- กรณีขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / สารนิพนธ สามารถกระทำไดโดยยื่นเอกสาร บฑ 49 โดย
ตองไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ/ สารนิพนธหลักและประธานหลักสูตร มายังบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธไดตอเมื่อไดตรวจสอบวาปฏิบัติตามเกณฑตางๆตอไปนี้ครบถวนแลว
- ใชเวลาไมนอยกวา 90 วันในการทำวิทยานิพนธ หรือ ไมนอยกวา 45 วันในการทำสารนิพนธ นับจากวันที่ไดรับอนุมัติ
หัวขอฯ จนถึงวันที่ขอกำหนดสอบ (นับรวมวันหยุดราชการดวย)
- สอบผานทุกรายวิชา ครบตามจำนวนหนวยกิต ที่กำหนดในโครงสรางหลักสูตร และได GPA 3.00
- ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
- ผานการเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใชชีวิตในสังคม (Solf Skills) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
- ผูทำสารนิพนธตองสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Exam)
คณะกรรมการสอบประมวลความรู คุณสมบัติและองคประกอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา กำหนดสอบตามแบบฟอรม บฑ.27 ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ (กอนกำหนด
สอบ 15 วัน) และสงผลสอบประมวลความรู บฑ. 36 มายังบัณฑิตวิทยาลัย
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- ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / สารนิพนธใหสอบได
- เสนอเอกสารตนฉบับวิทยานิพนธ / สารนิพนธที่เขียนดวยภาษาที่ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธ อานลวงหนา กอนวันสอบอยางนอย 15 วัน

เสนอกำหนดการสอบวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ และคณะกรรมการสอบฯ
ที่มีคุณสมบัติและองคประกอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดสอบตามแบบฟอรม บฑ.2 ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ (กอนกำหนดสอบ 15 วัน)

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเกณฑการขอสอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธ
และออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

1. การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตอ งเปนการสอบอยางเปดเผย และสอบตามกำหนดการในคำสัง่ ของบัณฑิตวิทยาลัย
2. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธ มีหนาที่พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทำวิจัย ความรอบรู
ในเนื้อหา ความสามารถในการนำเสนอผลงานดานการพูดและการเขียนตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบ
คำถามโดย
- ประธานกรรมการสอบใหมีหนาที่กำกับและดำเนินการสอบและสรุปผลการสอบ
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก ตองแจงผลการสอบให นักศึกษาทราบภายใน 5 วันทำการนับจาก
วันสอบ สงผลการสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตรภายใน 15 วันทำการนับจากวันสอบ ติดตาม
ควบคุมการจัดทำรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ตามมติคณะกรรมการสอบ
3. หากกรรมการสอบไมสามารถมาสอบได ใหปฏิบัติ
- ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคำสั่งเลื่อนกำหนดการสอบ
- หากไมสามารถขอเลื่อนกำหนดการสอบได ประธานหลักสูตรตองขอผลการตรวจวิทยานิพนธหรือสารนิพนธจาก
กรรมการผูข าดสอบ เสนอไปยังคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย เพือ่ ขออนุมตั ผิ ลการสอบและตองชีแ้ จงสาเหตุการทีก่ รรมการ
ไมสามารถมาสอบได
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นักศึกษาสามารถจัดรูปเลมวิทยานิพนธ / สารนิพนธใหเปนไปตาม format ที่กำหนดได
ระบบจัดรูปเลมวิทยานิพนธ Thesis Online
นักศึกษาดำเนินการเสนอตรวจ Abstract ใหมีผลปรากฏ “ผาน” ในระบบของบัณฑิตวิทยาลัย ผาน
ระบบ Online Abstract System

นักศึกษาสงรูปเลมวิทยานิพนธ / สารนิพนธ (รูปแบบดิจิทัล) ฉบับสมบูรณที่ไดจัดทำหลังผานความเห็นชอบสุดทายจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเรียบรอยแลว มายังบัณฑิตวิทยาลัย e-Thesis Submission ผานระบบสงวิทยานิพนธ
ออนไลน e-Thesis Submission ผานการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และประธานหลักสูตร
นักศึกษาจะตองสงรูปเลมวิทยานิพนธ / สารนิพนธ ภายใน 21 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับจากวันทีส่ อบวิทยานิพนธ /
สารนิพนธ ปรากฏผล “ผาน” หากเกินกวานีถ้ อื เปนการสงวิทยานิพนธ / สารนิพนธ ลาชาตองชำระคาปรับวันละ 200 บาท
ระยะเวลาสงวิทยานิพนธ / สารนิพนธ ลาชาตองไมเกิน 90 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับจากวันครบกำหนดสง
วิทยานิพนธ / สารนิพนธ หากเกิน 90 วัน บัณฑิตวิทยาลัย จะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธ
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นักศึกษาที่เรียนในแผนการศึกษาที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ หรือที่เรียนแผนการศึกษาที่เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ
ตองสงหลักฐานการเผยแพรวิทยานิพนธ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) การตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือ
(2) เสนอตอที่ประชุมวิชาการ และบทความวิจัยเรื่องเต็มไดรับการตีพิมพใน proceeding ของการประชุม
ทั้งนี้ตองเปนไปตามประกาศหลักเกณฑการเผยแพรวิทยานิพนธ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของ
บัณฑิตวิทยาลัย

ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญา มายังบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอรม บฑ.5 การขอสำเร็จการศึกษา ประธาน
หลักสูตรลงนามใน บฑ.5 เมื่อไดตรวจสอบวานักศึกษาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอสำเร็จการศึกษาทุกขอครบถวนแลว

นักศึกษาไดรบั เอกสารหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และ Transcript หลังจากทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมตั ปิ ริญญาบัตร

ระบบที่เกี่ยวของในการทำวิทยานิพนธ / สารนิพนธ
1. ระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ/ สารนิพนธ ( e-form : thesis and thematic paper)
http://www.grad.mahidol.ac.th/prof/student/MainPage.php?lang=th&module=Main.php
2. การจัดรูปเลมวิทยานิพนธ / สารนิพนธ
http://www.grad.mahidol.ac.th/thesis/writing-th.php
3. การตรวจ Abstract
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/Abstract_OnlineV2/index.php
4. สงรูปเลมวิทยานิพนธ (รูปแบบดิจิทัล)
https://graduate.mahidol.ac.th/ethesis/stu/login.php
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
https://graduate.mahidol.ac.th/download/staff/Rule/Group03/Mahidol-University-Regulations-Th.pdf

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/rule_education56.pdf
คณะกรรมการชุดตาง ๆ ในการทำวิทยานิพนธ/สารนิพนธ (ตามเกณฑการศึกษา)
http://www.grad.mahidol.ac.th/thesis/committee-th.php
หลักเกณฑการเผยแพรวิทยานิพนธเพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2557
https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/ThesisPublications_MasterDegree-Th.pdf
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ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ

ระดับปริญญ
ญญาเอก
เสนอคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
ที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามแบบฟอรม บฑ.35 ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ (กอนกำหนดสอบ 15 วัน)

บัณฑิตวิทยาลัยออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑที่หลักสูตรกำหนด และตามกำหนดในคำสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย

ประธานหลักสูตร สงผลการสอบวัดคุณสมบัติ ตามแบบฟอรม บฑ 38 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันสอบ

นักศึกษาลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ

เสนออาจารยผูทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ
ที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามแบบฟอรม บฑ.44 ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ

บัณฑิตวิทยาลัยออกคำสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ

นักศึกษาจัดทำโครงรางวิทยานิพนธตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ และเสนอขอสอบโครงรางฯ
ภายใน 2 ภาคการศึกษา นับแตเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

เสนอคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ / สารนิพนธ และกำหนดการสอบ
ตามแบบฟอรม บฑ.39 ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ (กอนกำหนดสอบ 15 วัน)
ที่มีคุณสมบัติและองคประกอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ และกำหนดการสอบ
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นักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธ ตามกำหนดการในคำสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย

ประธานหลักสูตรสงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ตามแบบฟอรม บฑ.33 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทำการ
หลังจากวันสอบ
กรณีผลสอบเปน “ผานโดยมีเงือ่ นไข” อาจารยทป่ี รึกษาโครงรางฯ ตองติดตามและตรวจสอบการแกไขโครงรางฯ ใหเปน
ไปตามมติคณะกรรมการสอบโครงรางฯ พรอมสงผลการสอบตามแบบฟอรม บฑ.37 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผาน
ประธานหลักสูตร
กรณีผลสอบเปน “ไมผาน” นักศึกษาตองจัดทำโครงรางฯ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบโครงรางฯ ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
(หลังจากนักศึกษามีผล “ผาน” โครงรางวิทยานิพนธ ใหเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและหัวขอวิทยานิพนธ ทันที)

เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ที่มีคุณสมบัติ และมีองคประกอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามแบบฟอรม บฑ.1 ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ

บัณฑิตวิทยาลัยออกคำสั่งอนุมัติหัวขอเรื่องวิทยานิพนธ และแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ มีหนาที่ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
ประเมินผลการทำวิทยานิพนธ / สารนิพนธทุกภาคการศึกษา
ตามแบบฟอรม บฑ.42 ระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ

- หากวิทยานิพนธเปนงานวิจัยที่จะทำการวิจัยในคนหรือเกี่ยวกับคน นักศึกษาตองเขารับการอบรม หรือเขาเรียนชั่วโมง
จริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในคนที ่ ม ี ก ารเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ ม.มหิ ด ล ดู ร ายละเอี ย ดได จ าก
www.graduate.mahidol.ac.th
- นักศึกษาตองเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอคำรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
(MU-IRB) ภายใน 90 วัน หลังจากสอบโครงรางวิทยานิพนธกอนเริ่มดำเนินกาวิจัยเฉพาะคณะที่ไมมีคณะกรรมการ
วิจัยในคน (IRB)
- หากเปนงานวิจัยที่ทำในสัตวทดลองขอใหติดตอขอคำรับรองจากกองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล โดยตรง
- เอกสารคำรับรองการทำวิจัยในคนหรือในสัตวทดลองตองใสไวในภาคผนวกของรูปเลมวิทยานิพนธดวย

- กรณีขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ สามารถกระทำไดโดยยื่นตามแบบฟอรมการขอเปลี่ยนแปลงหัวขอ
วิทยานิพนธ / สารนิพนธ ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลักและประธานหลักสูตร มายังบัณฑิตวิทยาลัย
- กรณีขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / สารนิพนธ สามารถกระทำไดโดยยื่นเอกสาร บฑ 49 โดย
ตองไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ / สารนิพนธหลักและประธานหลักสูตร มายังบัณฑิตวิทยาลัย
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นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธไดตอเมื่อไดตรวจสอบวาปฏิบัติตามเกณฑตางๆ ตอไปนี้ครบถวนแลว

- ใชเวลาไมนอยกวา 90 วันในการทำวิทยานิพนธ นับจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอฯ จนถึงวันที่ขอกำหนดสอบ (นับรวม
วันหยุดราชการดวย)
- สอบผานทุกรายวิชา ครบตามจำนวนหนวยกิต ที่กำหนดในโครงสรางหลักสูตร และได GPA 3.00
- ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
- ผานการเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใชชีวิตในสังคม (Solf Skills) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
- ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหสอบได
- เสนอเอกสารตนฉบับวิทยานิพนธที่เขียนดวยภาษาที่ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
อานลวงหนา กอนวันสอบอยางนอย 15 วัน

เสนอกำหนดการสอบวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบฯ
ที่มีคุณสมบัติและองคประกอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดสอบตามแบบฟอรม บฑ.2 ผานระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ / สารนิพนธ (กอนกำหนดสอบ 15 วัน)

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเกณฑการขอสอบวิทยานิพนธ และออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

1. การสอบวิทยานิพนธหตองเปนการสอบอยางเปดเผย และสอบตามกำหนดการในคำสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย
2. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ มีหนาที่พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทำวิจัย ความรอบรูในเนื้อหา
ความสามารถในการนำเสนอผลงานดานการพูดและการเขียนตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคำถาม โดย
- ประธานกรรมการสอบใหมีหนาที่กำกับและดำเนินการสอบและสรุปผลการสอบ
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองแจงผลการสอบให นักศึกษาทราบภายใน 5 วันทำการนับจากวันสอบ
สงผลการสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตรภายใน 15 วันทำการนับจากวันสอบ ติดตามควบคุม
การจัดทำรูปเลมวิทยานิพนธ ตามมติคณะกรรมการสอบ
3. หากกรรมการสอบไมสามารถมาสอบได ใหปฏิบัติ
- ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคำสั่งเลื่อนกำหนดการสอบ
- หากไมสามารถขอเลือ่ นกำหนดการสอบได ประธานหลักสูตรตองขอผลการตรวจวิทยานิพนธจากกรรมการผูข าดสอบ
เสนอไปยังคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย เพือ่ ขออนุมตั ผิ ลการสอบและตองชีแ้ จงสาเหตุการทีก่ รรมการไมสามารถมาสอบได
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สำหรับนักศึกษาที่ทำการวิจัยในคนหรือในสัตวทดลองตองแจงปดโครงการวิจัยไปยัง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนหรือในสัตวทดลอง
นักศึกษาสามารถจัดรูปเลมวิทยานิพนธใหเปนไปตาม format ที่กำหนดไดผาน
ระบบจัดรูปเลมวิทยานิพนธ Thesis Online
นักศึกษาดำเนินการเสนอตรวจ Abstract ใหมีผลปรากฏ “ผาน” ในระบบของบัณฑิตวิทยาลัย
ผานระบบ Online Abstract System

นักศึกษาสงรูปเลมวิทยานิพนธ / สารนิพนธ (รูปแบบดิจิทัล) ฉบับสมบูรณที่ไดจัดทำหลังผานความเห็นชอบสุดทายจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเรียบรอยแลว มายังบัณฑิตวิทยาลัย e-Thesis Submission ผานระบบสงวิทยานิพนธ
ออนไลน e-Thesis Submission ผานการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และประธานหลักสูตร
นักศึกษาจะตองสงรูปเลมวิทยานิพนธ / สารนิพนธ ภายใน 21 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับจากวันทีส่ อบวิทยานิพนธ /
สารนิพนธ ปรากฏผล “ผาน” หากเกินกวานีถ้ อื เปนการสงวิทยานิพนธ / สารนิพนธ ลาชาตองชำระคาปรับวันละ 200 บาท
ระยะเวลาสงวิทยานิพนธ / สารนิพนธ ลาชาตองไมเกิน 90 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับจากวันครบกำหนดสง
วิทยานิพนธ / สารนิพนธ หากเกิน 90 วัน บัณฑิตวิทยาลัย จะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธ
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นักศึกษาตองสงหลักฐานการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิขาการระดับนานาชาติ
ทีอ่ ยูใ นฐานขอมูลสากลและมีผปู ระเมิน และเปนไปตามหลักเกณฑการตีพมิ พผลงานวิจยั ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญา มายังบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอรม บฑ.5 การขอสำเร็จการศึกษา ประธาน
หลักสูตรลงนามใน บฑ.5 เมื่อไดตรวจสอบวานักศึกษาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอสำเร็จการศึกษาทุกขอครบถวนแลว

นักศึกษาไดรบั เอกสารหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และ Transcript หลังจากทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมตั ปิ ริญญาบัตร

ระบบที่เกี่ยวของในการทำวิทยานิพนธ / สารนิพนธ
1. ระบบแบบฟอรมออนไลน วิทยานิพนธ/ สารนิพนธ ( e-form : thesis and thematic paper)
http://www.grad.mahidol.ac.th/prof/student/MainPage.php?lang=th&module=Main.php
2. การจัดรูปเลมวิทยานิพนธ / สารนิพนธ
http://www.grad.mahidol.ac.th/thesis/writing-th.php
3. การตรวจ Abstract
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/Abstract_OnlineV2/index.php
4. สงรูปเลมวิทยานิพนธ (รูปแบบดิจิทัล)
https://graduate.mahidol.ac.th/ethesis/stu/login.php
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
https://graduate.mahidol.ac.th/download/staff/Rule/Group03/Mahidol-University-Regulations-Th.pdf

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/rule_education56.pdf
คณะกรรมการชุดตาง ๆ ในการทำวิทยานิพนธ/สารนิพนธ (ตามเกณฑการศึกษา)
http://www.grad.mahidol.ac.th/thesis/committee-th.php
หลักเกณฑการเผยแพรวิทยานิพนธเพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2557
https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/ThesisPublications_MasterDegree-Th.pdf

ติดตองานทะเบียน
โทร 0 2441 4125 ตอ 100 - 107
Line ID : @994uiyyv
ติดตองานบริการการศึกษา
โทร 0 2441 4125 ตอ 120 - 125
Line ID : @600qubzh
งานบริการการศึกษา 33

งานศูนยภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การใหบริการดานภาษาตางประเทศ
งานศูนยภาษาเปนหนวยงานที่ทำหนาที่ใหบริการแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยและบุคคลทั่วไป
ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID) ในระดับบัณฑิตศึกษา
2. จัดทำขอสอบและกำหนดมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
3. เปนศูนยสอบมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในระดับประเทศและนานาชาติ เชน MU Grad Test
(Computer - Based), MU GRAD Plus (MU GRAD TEST + SPEAKING TEST) และ TOEFL - ITP
4. บริการตรวจหัวขอและบทคัดยอ (Abstract) วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
5. จัดอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบเขาสถาบันการศึกษาตางๆ ทุกระดับ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน
MU Grad Test (Computer - Based), TOEFL - ITP, IELTS สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
6. จัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรูความสามารถดานทักษะการใชภาษาอังกฤษของพนักงานในองคกร
(English for Corporates) ที่ออกแบบโดยเฉพาะ ใหตรงตามความตองการของแตละองคกร
รายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses)
Regular Courses
1. GRID 514 : Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies
2. GRID 515 : Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies
3. GRID 516 : Thesis Writing for Graduate Studies
4. GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
5. GRID 518 : Developing English Test-Taking Skills for Graduate Studies
6. GRID 519 : English Communication Skills on Academic Context for Graduate Studies
Special Courses
1. GRID 530 : English Academic Writing I
2. GRID 531 : English Academic Writing II
3. GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
4. GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
5. GRID 534 : Writing a Research Proposal
6. GRID 535 : Reading and Understanding in the Research Article
7. GRID 536 : Academic Conversation Skills
8. GRID 537 : Oral Presentation Skills
9. GRID 507 : English for Business Communication
10. GRID 508 : English for Banking and Finance
11. GRID 509 : English for Science and Technology
12. GRID 510 : English for Medical Personnel
13. GRID 511 : English for Engineering
14. GRID 512 : Basic Thai Language for Foreigners
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โครงการอบรมภาษาตางประเทศ (หลักสูตรระยะสัน้ ) สำหรับนักศึกษา อาจารย และบุคคลทัว่ ไป (Short Course)
1. English for Professionals
2. Grammar Refreshments
3. Writing Essentials
4. Intensive MU GRAD Plus
5. Intensive TOEFL ITP
6. English Pronunciation for Oral Academic Presentation
7. Writing Score Boost Up
8. Intensive MU Grad TEST
9. Intensive TOEIC
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดไดที่ : http://graduate.mahidol.ac.th/

ติดตองานศูนยภาษา
โทร. 0 2441 4125 ตอ 150 - 152
Line ID : @693lascg
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เบอรโทรศัพท ติดตอสำหรับนักศึกษา
หนวยงานในสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
งานทะเบียน
งานบริการการศึกษา
งานรับนักศึกษา
งานศูนยภาษา
งานกิจการนักศึกษา

โทร. 0 2441 4125 ตอ 100 - 107
โทร. 0 2441 4125 ตอ 120 - 125
โทร. 0 2441 4125 ตอ 110, 112 - 115
โทร. 0 2441 4125 ตอ 150 - 152
โทร. 0 2441 4125 ตอ 600 - 605

บัณฑิตวิทยาลัย สาขา
- บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร
ที่อยู : ชั้น1 ตึกวิจัย(R) คณะวิทยาศาสตร ถนนพระราม 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2201 5207
- บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ที่อยู : ชั้น 3 อาคารรักษสิ่งแวดลอม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เลขที่ 2
ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0 2411 2002
- บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร
ที่อยู : อาคารพรีคลินิก (PRECLINIC) ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2200 7661
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