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การใหบริการดานกิจการนักศึกษา 
 

1. ทุนการศึกษา ทุนวิจัยและรางวัลสําหรับนักศึกษา  

บัณฑิตวิทยาลัยไดสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัยและรางวัลสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจําทุกป โดยมีทุน ฯ และรางวัลดังนี้  

1. ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ 

2. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะนักศึกษาตางชาติ) 

3. เงินยืม (สําหรับจายคาลงทะเบียน) 

4. โครงการทุนชวยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความพิการ 

5. โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีทําหนาเปนผูชวยนักศึกษาพิการ 

   ของบัณฑิตวิทยาลัย 

6. ทุนผูชวยวิจัย (Research Assistantship) 

7. ทุนอุดหนุนนักศึกษาระดับปริญาโทและเอกในการเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ  

8. ทุนอุดหนุนนักศึกษาระดับปริญาโทและเอกในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ  

9. ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธบางสวนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

10. การใหรางวัลเกียรติยศแกผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเยี่ยม 

11. รางวัลวิทยานิพนธดีเดน  

12. รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน 

2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน 

การรักษาพยาบาล  

- ดานสุขภาพและทันตกรรม นักศึกษาสามารถรับบริการ ไดท่ีหนวยบริการสุขภาพตามวิทยาเขต           

ตาง ๆ ท่ีนักศึกษาสังกัด โดยมีวงเงินในการรักษาพยาบาล ปการศึกษาละ 30,000.- บาท (สําหรับนักศึกษาท่ีมี

สิทธิ์ขาราชการ หรือประกันสังคมใหขอรับบริการดานสุขภาพตามสถานพยาบาลท่ีนักศึกษามีสิทธิ์)  

- เงินสงเคราะหนักศึกษา ในกรณีเสียชีวิตหรือทุพลภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจายเงินสงเคราะห

ใหกับทายาท จํานวน 100,000 บาท  

การขอผอนผันราชการทหาร 

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีเปนชาย มีสัญชาติไทย เม่ือมีอายุครบกําหนดตองเขารับการตรวจเลือก

ทหารกองเกินเพ่ือเขารับราชการทหารกองประจําการ ตามหมายเรียกจากหนวยราชการตามภูมิลําเนาทหาร 

แตยังมีสถานะเปนนักศึกษาและกําลังศึกษาอยูในหลักสูตร ตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงคจะ 

“ขอผอนผันการเกณฑทหาร” ตองยื่น        คํารอง ภายในเดือนตุลาคม(ตัวอยาง ตองเขารับการตรวจเลือก

ทหารกองเกินเดือนเมษายน  นักศึกษาตองยื่นหลักฐานขอผอนผันในเดือนตุลาคม) นักศึกษาสามารถสง

หลักฐานขอผอนผัน ท่ีงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย หรือสามารถดูรายละเอียด ไดท่ี  

http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/Documents/soldier 

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/pdf/Disabled01.pdf
http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/Documents/soldier
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3. การประสานงานในการจองหอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย  

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีประสงคจะเขาพัก ณ หอพักภายในมหาวิทยาลัย- มหิดล ศาลายา  

ส า ม า ร ถ ติ ด ต อ  สํ า นั ก ง า น บ า น ม หิ ด ล  โ ท ร . 0 2 - 4 4 1 9 1 1 6  ห รื อ   ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด  ไ ด ท่ี  

http://www.muhome.mahidol.ac.th/ muhomemainpage/ ตั้งแตเดือนสิงหาคม ของทุกป  

4. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมใหแกนักศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางอาชีพและทักษะสวนบุคคล 

(Professional and personal development program) หรือท่ีเรียกวา  Soft Skills เพ่ือใหนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาไดรับความรูท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียน ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชในการ

ทํางานและชีวิตในสังคม โดยมีองคการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เปนผูรวม

จัดกิจกรรม 

 

เบอรโทรศัพทติอตอภายในงานกิจการนักศึกษา 

หนวยทุนการศึกษา      โทร 02-441-4125 ตอ 600,602,603 

หนวยสวัสดิการและสิทธิประโยชน โทร 02-441-4125 ตอ 600,601,603 

หนวยกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   โทร 02-441-4125 ตอ 601,602,604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muhome.mahidol.ac.th/%20muhomemainpage/
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 ดานทุนการศึกษา ทุนวิจัยและรางวัลสําหรับนักศึกษา 

 

ลําดับ ชื่อทุน 
จํานวนทุน จํานวนเงินจัดสรร 

กําหนดการ 
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท 

ทุนแรกเขา    

1 ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราช

สมบัต ิ

(เฉพาะนักศึกษาไทย)  

ไมจํากัด - คาธรรมเนียมการศึกษา 

- คาหนวยกิต 

ตามระยะเวลา

รอบการสมัคร

เขาศึกษา 

2 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

(เฉพาะนักศึกษาตางชาติ) 

ไมจํากัด - คาธรรมเนียมการศึกษา 

- คาหนวยกิต 

ตามระยะเวลา

รอบการสมัคร

นักศึกษา 

ทุนการศึกษาในระหวางท่ีศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    

3 การใหเงินยืมเพ่ือชําระคาธรรมเนียม

การศึกษา (Graduate Loan) 

ไมจํากัด  ไมเกินคนละ 

25,000.- บ. 

 ภาคตน: ก.ค. 

ภาคปลาย: ธ.ค. 

4 โครงการทุนชวยเหลือนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีมีความพิการ 

5 ทุน 5 ทุน ทุนละ 

18,000.- บ. 

ทุนละ 

15,000.- บ. 

พ.ค.-ก.ค.  

 

5 โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีทําหนาเปนผูชวย

นักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลยั 

5 ทุน 10 ทุน 

 

ทุนละ 

5,000.- บ. 

ทุนละ 

4,000.- บ. 

ภาคตน 

พ.ค. -ก.ค. 

ภาคปลาย 

ต.ค. -ธ.ค. 

ทุนเมื่อนักศึกษาสอบผานโครงรางวิทยานิพนธ และ 

แตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแลว 

   

6 โครงการทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

(RA: Research Assistantships) 

 (เฉพาะนักศึกษา ป.เอก) 

ไมจํากัด 10,000.- บ./

เดือน ไมเกิน 

24 เดือน/ทุน 

 ภาคตน:  มิ.ย. 

ภาคปลาย: พ.ย. 

7 ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทาง

วิชาการ ภายในประเทศ  

ไมจํากัด ปละ 800,000.- บ. 

สนับสนุน  

- คาลงทะเบียน 

- คาเดินทาง 

- คาท่ีพัก 

ตลอดป

การศึกษา 

8 ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษา

ระดับปริญญาโท – เอก ไป เสนอ

ผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ  

ไมจํากัด ปละไมเกิน 2,000,000.- บ. 

เหมาจายตามโซนทวีป 

ตลอดป

การศึกษา 

9 ทุนส นับส นุนการ ทํา วิทยา นิพนธ

บ า งส วนสํ า ห รั บ นั กศึ กษาระดั บ

บัณฑิตศึกษา 

30 ทุน ทุนละ 15,000.- บาท มิ.ย. – ต.ค. 

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/pdf/Disabled01.pdf
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/pdf/Disabled01.pdf


5 

 

ลําดับ ชื่อทุน 
จํานวนทุน จํานวนเงินจัดสรร 

กําหนดการ 
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท 

รางวัลสําหรับนักศึกษา    

10 การใหรางวัลเกียรติยศแกผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเยี่ยม 

(Dean's List)  

ไมจํากัด - โลเกียรติยศ  

- ใบประกาศเกียรติคณุ 

- บันทึก“Dean’s List” 

ในใบรายงานผลการศึกษา  

(Transcript) 

ธ.ค. – ส.ค. 

11 โครงการรางวัลวิทยานิพนธดีเดน 8 รางวัล 8 รางวัล   ธ.ค. – ก.ค. 

ประเภทรางวัล ผูเสนอผลงาน อาจารยท่ีปรึกษา ประธานบริหารหลักสูตรฯ 

รางวัลวิทยานิพนธดีเดน 1 รางวัล/กลุม (จํานวน 4 กลุม)  

ปริญญาเอก 25,000 บาท และประกาศเกียรตคิุณ 25,000 บาท และประกาศเกียรตคิุณ ประกาศเกียรตคิุณ 

ปริญญาโท 15,000 บาท และประกาศเกียรตคิุณ 15,000 บาท และประกาศเกียรตคิุณ ประกาศเกียรตคิุณ 

รางวัลวิทยานิพนธดี ๑ รางวัล/กลุม (จํานวน ๔ กลุม)  

ปริญญาเอก 12,500 บาท และประกาศเกียรตคิุณ 12,500 บาท และประกาศเกียรตคิุณ ประกาศเกียรตคิุณ 

ปริญญาโท 7,500 บาท และประกาศเกียรติคณุ 7,500 บาท และประกาศเกียรติคณุ ประกาศเกียรตคิุณ 
       

12 โครงการรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรม

ดีเดน 

6 รางวัล   ธ.ค. – ก.ค. 

ประเภทรางวัล ผูเสนอผลงาน อาจารยท่ีปรึกษา ประธานบริหารหลักสูตรฯ 

ระดับดีเดน 

(จํานวน 1 

รางวัล) 

100,000 บาท 

และโลประกาศเกียรติคณุ 

100,000 บาท 

และโลประกาศเกียรติคณุ 

โลประกาศเกียรติคณุ 

ระดับดีมาก 

(จํานวน 2 

รางวัล) 

50,000 บาท 

และโลประกาศเกียรติคณุ 

50,000 บาท 

และโลประกาศเกียรติคณุ 

โลประกาศเกียรติคณุ 

ระดับด ี

(จํานวน 3 

รางวัล) 

25,000 บาท 

และโลประกาศเกียรติคณุ 

25,000 บาท 

และโลประกาศเกียรติคณุ 

โลประกาศเกียรติคณุ 

 

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดไดท่ี  

 https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?p=scholarship 
 

 

 

      

https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?p=scholarship
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ดานสวัสดิการนักศึกษา 

 

 

 มหาวิทยาลัยมหิดลข้ึนชื่อวาเปน Healthy University เรื่องสุขภาพจึงถือไดวาเปนเรื่องสําคัญ           

ระดับตนๆ ท่ีไมควรละเลย มหาวิทยาลัยจึงจัดหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวก                  

ในการรักษาพยาบาลเบื้องตนใหแกนักศึกษา ซ่ึงมีหนวยบริการสุขภาพนักศึกษากระจายอยูตามวิทยาเขตตางๆ 

รวมถึงการใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพ สถานท่ีตั้งและเวลาใหบริการ 

การเขารับบริการสุขภาพกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินหรือไดรับอุบัติเหตุ ใหดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

         1. รับบริการจากหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาท่ีใกลท่ีสุด 

         2. รับบริการจากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย 

         3. รับบริการจากโรงพยาบาลอ่ืนๆ  

โดยใหนักศึกษาใชสิทธิของแตละบุคคล เชน สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา,  

สิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิรัฐวิสาหกิจ 
 

 

 

สิทธิการรักษาพยาบาล 

 

สิทธิการรักษาพยาบาลนักศึกษาคือ สวัสดิการในการรักษาพยาบาลของภาครัฐท่ีใชรวมกับบริการท่ี

มหาวิทยาลัยจัดใหสําหรับนักศึกษา เชน สิทธิในการรักษาพยาบาลของขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ สิทธิการ

รักษาพยาบาลของนักศึกษา.ผูประกอบอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึง นักศึกษาจะไดรับบริการในรูปแบบเดียวกันท่ัวท้ัง

มหาวิทยาลัย โดยจะตองดําเนินการกอนเขารับบริการ ดังนี้ 

 

อาชีพของนกัศึกษา วิธีดําเนินการกอนเขารับการรักษา ขั้นตอนการเขารับการตรวจ 

1. รับราชการ/  

หนวยงานราชการ 

 -นําบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงติดตัวไป

ทุกครั้งท่ีรับบริการรักษาพยาบาล 

42(กรณีไมไดนําบัตรประจําตัวประชาชนไป42) 

-นักศึกษาตองสํารองคาใชจายท่ีเกิดข้ึนกอน 

แลวนําใบเสร็จไปเบิกคารักษาพยาบาลคืนกับ

หนวยงานตนสังกัดของผูปกครอง/สถานท่ี

ทํางานของนักศึกษาท่ีรับราชการ 

1.เขารับบริการท่ีโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 

2.แสดงบัตรประจาํตัวนักศึกษาพรอมบัตร

ประจําตัวประชาชน ท่ีจุดตรวจสอบสิทธิ ทุกครั้ง

ท่ีรับบริการ 

3.รับบริการตรวจรักษาตามข้ันตอน 
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อาชีพของนกัศึกษา วิธีดําเนินการกอนเขารับการรักษา ขั้นตอนการเขารับการตรวจ 

2. รัฐวิสาหกิจ /

หนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ 

- กรณีสามารถทําเบิกจายตรงกับตนสังกัดได 

ติดตอ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลยั          

เพ่ือสแกนลายน้ิวมือในการทําประวัติเบิกจาย

ตรงกรมบัญชีกลาง 

- กรณีไมสามารถทําเบิกจายตรงกับตนสังกัด

ได ทุกครั้ง  ท่ีเขารับบริการรักษาพยาบาล

สามารถนําใบเสร็จรับเงิน ไปเบิกคา

รักษาพยาบาลกับหนวยงานตนสังกัด 

ไดตามระเบียบของหนวยงาน 

 

3. คาขาย,ธุรกิจ

สวนตัว ฯลฯ 

- ดาวนโหลดแบบฟอรมท่ีเว็บไซตบัณฑิต

วิทยาลัย เพ่ือกรอกขอมลูการสมัครเขารวม

โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนากับ

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลยั 

 

4. พนักงานบริษัท/

หนวยงานเอกชน 

-  กรณี เคยมี สิท ธิประ กันสั งคมแลวไม ได

ประกอบอาชีพในระหวางศึกษา หลังออกจาก

งาน 6 เดือน ใหดําเนินการตามขอ 3. 

-กรณีอ่ืน ๆ ใหดําเนินการตามระเบียบของ

หนวยงานท่ีทานสังกัด 

1.เขารับบริการท่ี โรงพยาบาลตามสิทธิของตน/

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 

2.แสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาพรอมบัตร

ประจําตัวประชาชน ท่ีจุดดรวจสอบสิทธิ ทุกครั้ง

ท่ีรับบริการ 

3.รับบริการตรวจรักษาตามข้ันตอน 
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การเขารับบริการที่หนวยสุขภาพนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยสุขภาพ นศ. สถานท่ีต้ัง เบอรติดตอ แพทยตรวจ เวลาทําการ 

ศาลายา ช้ัน 1 อาคารศูนยการเรยีนรู 

(ตรงขามโรงอาหาร) 

0 2849 4529 - 30 11.00-13.00 08.30-17.00 

หนวยปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน (ERT) 

ช้ัน 1 หอพักนักศึกษา  

บานมหิดล หอ10 

 - 17.00-08.30 

(ของวันถัดไป) 

ค.แพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล 

หอง 499 ช้ัน4 อาคารผูปวยนอก   

รพ.ศิริราช 

0 2419 7389 

 

12.00-13.00 08.00-16.00 

ค.แพทยศาสตร 

รพ.รามาธิบดี 

ช้ัน 2 โซน G อาคารสมเด็จพระเทพรัตน 

รพ.รามาธิบด ี

0 2200 3835 

0 2200-4031 
08.00-16.00 

08.00-16.00 

ค.เวชศาสตรเขตรอน  ช้ัน 1 อาคารราชนครินทร 

รพ.เวชศาสตรเขตรอน   

0 2306 9160 12.00-13.00 08.00-16.00 

ค.วิทยาศาสตร ช้ัน 1 ตึกชีววิทยาใหม 0 2201 5000  

ตอ 5203 

12.00-13.00 09.00-16.00 

ค.ทันตแพทยศาสตร ช้ัน 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   0 2246 1225 - 31 

ตอ 5210 

12.00-13.00 12.00-13.00 

ค.เภสัชศาสตร สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน 0 2644 4609 - 08.30-16.30 

คลินิกวิทยาศาสตร

การกีฬา 

ช้ัน 1 ว.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การกีฬา 

 ตามนัดหมาย 09.00-16.00 

คลินิกวัยทีน ช้ัน 4 อาคารปญญาวัฒนา สถาบันแหงชาติ

เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

0 2441 0602 - 8 

ตอ 1202 

ตามนัดหมาย 09.00-16.00 

วิทยาเขตกาญจนบุรี อาคาร one stop service 

หอพักนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี 

0 3458 5058 –76  

ตอ 4103 

(เวนวันจันทร) 

09.00-16.00 

08.30-20.00 
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การเขารับบริการรักษาทางทันตกรรม 

 

        นักศึกษาสามารถรับบริการรักษาดานทันตกรรม เชน การอุดฟน ถอนฟน ยกเวนการบริการ                

เพ่ือความสวยงาม ไมสามารถเบิกคาใชจายได เชน การรักษาเพ่ือดัดฟน  การใสฟน  เปนตน  โดยนักศึกษา

สามารถเขารับบริการไดท่ี หนวยทันตกรรมท่ีตนมีสิทธิใชบริการเทานั้น  ถาไปรักษานอกหนวยจะตอง

รับผิดชอบคาใชจายเอง โดยนักศึกษาตองไปรับบัตรตรวจสุขภาพชองปาก (กน 002)  ณ หนวยบริการสุขภาพ

นักศึกษาท่ีใกลคณะท่ีศึกษาอยู  

หนวย 

ทันตกรรม 
บริการสําหรับนักศึกษาท่ีศึกษา สถานท่ีต้ัง เบอรติดตอ 

เวลา

ใหบริการ 

รพ.ศิริราช คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล  

คณะพยาบาลศาสตร และสวนงาน

ตาง ๆ ท่ีศึกษาตลอดหลักสูตร          

ท่ีวิทยาเขตศาลายา 

แผนกทันตกรรม ช้ัน 6 

อาคารผูปวยนอก 

0 2419 7415 - 7 

 

จ – พฤ 

12.30-15.00 

รพ.รามาธิบดี 

 

คณะแพทยศาสตรรพ.รามาธิบดี  

คณะเภสัชศาสตร  

คณะวิทยาศาสตร 

งานทันตกรรม 

ช้ัน 3 อาคาร 4 

0 2201 1201 

0 2201 1164 

อ – พฤ 

13.00-15.00 

รพ.ทันตกรรม

คณะทันต

แพทยศาสตร 

 

คณะทันตแพทยศาสตร  

คณะเวชศาสตรเขตรอน  

คณะสาธารณสุขศาสตร 

คลินิกทันตกรรมท่ัวไปช้ันสูง 

ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

50 พรรษา 

0 2200 7557 

 

จ – ศ 

13.00-15.00 

 

รพ.ทันตกรรม  

มหาจักรีสิรินธร 

(ศูนยการแพทย

กาญจนาภิเษก) 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร และ 

สวนงานตางๆ ท่ีศึกษาตลอด

หลักสตูรท่ีวิทยาเขตศาลายา 

แผนกทันตกรรม ช้ัน 2  

ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 

0 2849 6600 ตอ 

2004, 2031, 3053 

จ – ศ 

08.00-16.00 

(งดบริการวันพุธ 

ตั้งแต 13.00น.) 
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 1. การเขารับบริการสุขภาพและบริการทันตกรรม ใหนักศึกษาแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา และ

บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ตอหนวยบริการสุขภาพ หรือโรงพยาบาล เพ่ือตรวจสอบสิทธิ               

ใหถูกตองกอนใชบริการ 

      2. การเขารับบริการสุขภาพของโรงพยาบาล นักศึกษาตองตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้ 

           - โรงพยาบาลศิริราช หอง 499 ชั้น 4 ตึกผูปวยนอก  

              โทร. 0 2419 7389 เวลาทําการ: 08.00-16.00 น. (ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 

            - โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 โซน G อาคารสมเด็จพระเทพรัตน 

      โทร. 0 2200 4031, 0 220 3835 เวลาทําการ: 08.00-16.00 น.(ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 

      3. โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ชั้น 1 อาคารราชนครินทร 

           โทร. 0 2306 9160 เวลาทําการ: 08.00-16.00 น. (ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 

4. ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล (หนวยผูปวยสัมพันธ) ชั้น 2 อาคารผูปวยนอก  

 โทร. 0 2849 6600 เวลาทําการ: 07.00-20.00 น. 

 

***กรณีฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง: ใหนักศึกษาแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาและบัตรประจําตัวประชาชน 

 

 บริการดานเงินสงเคราะหนักศึกษา 
 

 

ในกรณีนักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ งของรางกาย                        

จนไมสามารถศึกษาตอไปไดหรือเสียชีวิต นักศึกษา/ผูมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะหจะไดรับเงินสงเคราะหนักศึกษา 

(ทายาทโดยชอบดวยกฏหมาย) จากมหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน 100,000.- บาท โดยผูมีสิทธิ์ ติดตอย่ืนเรื่อง

ขอรับเงินสงเคราะหนักศึกษาไดท่ี งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแหง 

ภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 0  (นับจากวันท่ีนักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะสวนใด             

สวนหนึ่งของรางกาย จนไมสามารถศึกษาตอไปไดหรือเสียชีวิต) 

กรณีมีขอซักถาม: สามารถสอบถามผาน 

     - งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  โทร 0 2441 4125 ตอ 600-605 

       เว็บไซต: http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/ 

     - Facebook Fanpage (Mahidol Health) : MUHealth 

     - เว็บบอรดของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  

       เว็บไซต: http://orsa.mahidol.ac.th/webboard/ 
 

วิธรีับบรกิารสุขภาพของโรงพยาบาล 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 
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หอพักนักศึกษา 

 

10พ้ืนท่ีศาลายา 

รายชื่อหอพัก ท่ีอยู เบอรโทร ราคาเร่ิมตน 

หอพักปริญญา ซอยรานผามาน  

(ตรงขามมหาวิทยาลัย ประตู 2) 

086-828-7288 2,000.-  

 

หอพัก L.P. สุขสบาย ซอยรานผามาน 

(ตรงขามมหาวิทยาลัย ประตู 2) 

084-084-5057 3,500.-  

CHATTHANAN PLACE ซอยรานผามาน  

(ตรงขามมหาวิทยาลัย ประตู 2) 

02-800-2131 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 ซอยบานอาหารศรีสุวรรณ 

(ตรงขามมหาวิทยาลัย ประตู 3) 

02-889-3112 4,500- 

เบญญาภาอพารทเมนท  

(หอพักสตรี) 

ซอย 9 ใกลธนาคารกสิกรไทย 

(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร) 

081-646-9895,  

02-800-2651 

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,  

02-800-2822 

4,600.-  

The Dearly Salaya ซอย 7 ใกลธนาคารกสิกรไทย 

(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร) 

081-915-9561 

02-800-3559 

5,000.- 

นาเดีย เพลส ซอย 7 ใกลธนาคารกสิกรไทย 

(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร) 

02-889-3399 6,000.- 

หอพักคุมเกลา 

(หอพักสตรี) 

ซอย 7 ใกลธนาคารกสิกรไทย 

(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร) 

0-2800-2896  3,000.- 

แสนสริ ิ ใกล The Salaya Mall (ริมทางรถไฟ) 081-920-1453 2,800.- 

LOFT ซอย 5 ใกลธนาคารกรุงเทพ 

(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร) 

02-800-2899, 082-

580-5005 

6,500.-  

 

หอพักบานศาลายา (หอพักสตรี)  ซอย 3  ใกลภัตตาคารฮั่วเซงฮง 

(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร) 

089-117-7119, 

0894897131 

5,000- 

U Living ซอย 3  ใกลภัตตาคารฮั่วเซงฮง 

(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร) 

02-800-2453 4,000.- 
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รายชื่อหอพัก ท่ีอยู เบอรโทร ราคาเร่ิมตน 

หอพักหญิง ตรงขาม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 089-896-2770 2,200.-  

The Best Apartment หลังมหาวิทยาลัย  ตรงขาม 7-11  02-441-0995 

089-699-3701 

3,500.- 

สิรสิัณห เพลส ตรงขาม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 081-659-7090,  

081-655-2046 

4,300.-  

วิริยะแมนช่ัน หลังมหาวิทยาลัย 

(ตรงขามซอยหมูบานสหพร) 

02-444-6720 

081-938-5973 

4,500.- 

 

Triple Fivez หลังมหาวิทยาลัย (ตรงขามซอย ม.สหพร) 084-6466694 3,990.- 

A.R. อพารทเมนท หลังมหาวิทยาลัย ใกล ธนาคาร0  

ธ.ก.ส. 

02-8892489-96 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) 080-904-0004 

099-154-9396 

2,700.- 

 

V.A. อพารแมนท หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร) 081-751-7173  085-

326-0210 

3,500.- 

FULL HOUSE หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร) 081-643-3737 4,000.- 

TS HOUSE MANSION หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร) 02-4822144,  3,999.- 

บานกฤษกร หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร) 02-800-3488  3,500 -  

ลัลนา พาเลซ หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)  092-532-7000 3,700.- 

เฮอรเิทจ อพารทเมนท หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร) 088-222-9945 5,000.- 

ลัลนา พาเลซ หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)  092-532-7000 3,700.- 

เฮอรเิทจ อพารทเมนท หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร) 088-222-9945 5,000.- 

My Dear Home หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)  02-441-0666-7 5,000.-  

คริสตัสเพลส หลังมหาวิทยาลัย ใกลมินิบ๊ิกซ ี 083-244-4258, 02-

800-2904-8  

5,400.- 

MIRACLE PLACE หลังมหาวิทยาลัย ใกลมินิบ๊ิกซ ี 081-909-8754, 02-

482-2299 

4,000.- 

SALAYA HOME PLACE หลังมหาวิทยาลัย  

ตรงขามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

02-800-3408 

 

5,500- 

นันทาเพลส  หลังมหาวิทยาลัย  

ตรงขามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

0-2482-1571 

085-118-4556 

4,500.- 

บานสวนอพารทเมนท หลังมหาวิทยาลัย  

ตรงขามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

0-2889-2921, 086-

971-4969 

4,500.- 
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รายชื่อหอพัก ท่ีอยู เบอรโทร ราคาเร่ิมตน 

สบายบูตคิ อพารทเมนท หลังมหาวิทยาลัย  

ตรงขามแม็คโคร ศาลายา 

081-898-9170, 02-

4821841 

5,000-  

 

บัณฑิตเพลซ หลังมหาวิทยาลัย  

ซอยตั้งสิบ ตรงขามตลาดใหมศาลายา 

086-6148563 

02-444-6645 

6,900.- 

บัณฑิตเฮาส หลังมหาวิทยาลัย  

ซอยตั้งสิบ ตรงขามตลาดใหมศาลายา 

02-444-6611 6,900.- 

บัณฑิตโฮม หลังมหาวิทยาลัย  

ซอยตั้งสิบ ตรงขามตลาดใหมศาลายา 

02-444-6600 6,900.- 

บัณฑิตคาสเท้ิล หลังมหาวิทยาลัย  

ซอยตั้งสิบ ตรงขามตลาดใหมศาลายา 

02-444-6688 6,900.- 

บัณฑิตพารเลอร หลังมหาวิทยาลัย  

ซอยตั้งสิบ ตรงขามตลาดใหมศาลายา 

02-444-6655 6,900.- 

The September หลังมหาวิทยาลัย  

ซอยตั้งสิบ ตรงขามตลาดใหมศาลายา 

0819115866 7,500.- 

สุคนธาแมนช่ัน หลังมหาวิทยาลัย  

ซอยตั้งสิบ ตรงขามตลาดใหมศาลายา 

02-4446637 

0965539744 

4,800.- 

MU PLACE หลังมหาวิทยาลัย  

ตรงขามแม็คโคร ศาลายา 

02-889-3200 

081-705-7381 

4,500.- 

 

 

 

10พ้ืนท่ีพญาไท 

รายชื่อหอพัก ท่ีอยู เบอรโทร ราคาเร่ิมตน 

หอกรพิสุทธ์ิ (หอหญิง) ซอยราชวิถี 16 ตรงขาม รพ.ราชวิถี 084-004-7190 3,900.- 

The Liv Apartment ซอย 20 ถนนราชวิถี 089-891-5252 5,000.- 

ราชปรารภทาวเวอร ซอยราชปรารถ14 ตรงขางซอยรางนํ้า 02-246-9301 7,000.- 

U.D.Tower Mansion ซอยบุญอยู ใกลสามเหลี่ยมดินแดง 02-246-9321 6,700.- 

ทอสคานัส ซอย 31 ถ.พระราม 6  

ตรงขามกระทรวงตางประเทศ 

081-813-3168 8,500.- 

มั่นสิน หอหญิง ซอย 20 ถ.พระราม 6 แยกอุรุพงษ 02-2145153-4 3,200.- 

หอพักสตรีจามร อยูดานหลังศูนยการคาเซ็นเตอรวัน 091-883-3158 3,500.- 

วีพี ทาวเวอร  ซอยชวกุล ถนนรางนํ้า 02-246-8800 11,500.- 
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10พ้ืนท่ีศิริราช 

รายชื่อหอพัก ท่ีอยู เบอรโทร ราคาเร่ิมตน 

อมรินทรอพารทเมนท ซอยวังหลัง ถ.อรุณอมรินทร 02-4120076-9 2,100.- 

บานสวนพรานนก ซอยขาง ธ.กสิกรไทย สาขาพรานนก 

ถ.พรานนก บานชางหลอ 

02-4112381, 085-

1432455 

6,000.- 

24เรสซิเดนซ ศิรริาช ซอยวังหลัง ถ.อรุณอมรินทร 02-001-8877 6,500.- 

พนมเพลส สี่แยกพรานนก บานชางหลอ 02-411-2575 4,000.- 

หอพักหญิงนํ้าอิง ศิริราช ซอยวังหลัง ถ.อรุณอมรินทร 094-241-7002 6,000.- 

333 อพารทเมนท ซอยวัดใหมยายมอญ 081-907-6616 3,300.- 

P.house อพารทเมนท ตรงขามวัดระฆัง 02-8660287-9 4,000.- 

วังหลัง อพารทเมนท ซอยวัดระฆัง 02-4110418 

02-4110335 

4,700.- 
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โครงการพัฒนาทักษะทางอาชีพและทักษะสวนบุคคล 

(Professional and personal skills development program) 

                             
 

ความเปนมา    

ในปจจุบันเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวา การท่ีนักศึกษาจะประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางาน 

และชีวิตสวนตัวนั้น นักศึกษาจําเปนตองมีมากกวาความรูท่ีไดรับจากการเรียนในหองเรียน การพัฒนาทักษะ           

ท่ีเก่ียวของกับการทํางาน และการใชชีวิตในสังคมท่ีเรียกกันวา Soft skills ก็มีความสําคัญไมแพกัน 

บัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย จึงกําหนดใหมีการ

พัฒนาทักษะ Soft skills ใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาข้ึนอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิด                ความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีตองการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีตอบสนองตอพลวัต

โลก โดยใหรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษาอันประกอบไปดวยตัวแทน

จากทุกสวนงาน เพ่ือรวมกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะ Soft skills ข้ึน ภายใตชื่อโครงการ พัฒนาทักษะ

การทํางานและการใชชีวิตในสังคม (Professional and personal skills development) 

โดยกําหนดทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคม ท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล ควรจะมีไดแก 

 1. ทักษะทางดานวัฒนธรรมและการสื่อสาร (Culture and communication skills)        

 2. ทักษะดานการเปนผูนํา และการบริหารจัดการ (Leaderships and management skills)   

 3. ทักษะดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creative and innovative skills)  

 4. ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology skills)  

  

นโยบาย      

-  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตรหัส 59 เปนตนไป ตองผานกิจกรรม Professional and 

personal skills development ทุกคนจึงจะสามารถสําเร็จการศึกษาได โดยนักศึกษาในทุกระดับชั้นจะตอง

ผานอยางนอย 1 โครงการในทุก required skills จึงจะสามารถสําเร็จการศึกษาได 

-  กิจกรรมท่ีนักศึกษาไดเขาฝกอบรม จะถูกตีพิมพอยูใน Transcript ของนักศึกษา 

-  นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม จะไดรับประกาศนียบัตรการเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง 

-  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนไดโดยผานทางเว็บไซท โดยจะมีการแสดงปฏิทินกิจกรรมตลอดท้ังป 

เพ่ือใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนไดตามความเหมาะสม 

-  ในกรณีท่ีสวนงาน หรือหลักสูตร มีโครงการหรือรายวิชาท่ีมีความสอดคลองกับทักษะบางดาน          

อยูแลว สามารถขอเทียบเคียงได โดยกรอกแบบฟอรมเทียบเคียงกิจกรรม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ    
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คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาวามีมติใหสามารถเทียบเคียงไดหรือไม โดยกําหนดใหมีการประชุม

คณะกรรมการบริการกิจการนักศึกษาทุกสองเดือน 

-  นักศึกษาสามารถเทียบเคียงไดมากท่ีสุด 3 ทักษะ โดยตองมีอยางนอย 1 ทักษะท่ีนักศึกษามาเขา

โครงการของบัณฑิตวิทยาลัย 

-  นักศึกษาสามารถเขารวมกิจกรรม Professional and personal skills development ออนไลน

ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจัดใหได 

 

SOFT SKILLS 
 

1. ทักษะทางดานวัฒนธรรมและการส่ือสาร (Culture and communication skills) 

ทักษะทางดานวัฒนธรรมและการสื่อสาร หมายถึง การพัฒนาทักษะทางดานวัฒนธรรมและ           

การสื่อสาร โดยกิจกรรมหรือโครงการในทักษะทางดานนี้ มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

1. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาทางดานภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีใชในการดําเนินชีวิต           

ในแตละสังคม เชน นักศึกษาไทยควรศึกษาภาษาอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  

 สําหรับนักศึกษาตางชาติ เปนการเรียนรูวัฒนธรรมหรือภาษาไทย โดยสามารถรวมกิจกรรมหรือ

โครงการเพ่ิมพูนความรู วัฒนธรรม หรือภาษาไทยได โดยเนนไปในการใชงานจริง  

  - วัฒนธรรมไทยท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

  - One Day Trip  

  - Culture and Relationship 

2. เพ่ือพัฒนาความสามารถในดานการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ท้ังการพูด การเขียน หรือการนําเสนอ

โดยการใชสื่อแบบตางๆ ซ่ึงนักศึกษาควรมีความสามารถใชการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ เชน การพูด       

ในท่ีสาธารณะ การนําเสนอผลงานในท่ีประชุม การสื่อสารในองคกร การสื่อสารในสถานการณท่ีมีความขัดแยง 

การนําเสนอโครงการเพ่ือขอทุน เปนตน 

-  ภาษาไทยข้ันพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาตางชาติ    

-  การนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ  

-  ภาษาอ่ืน ๆ      

 

2. ทักษะดานการเปนผูนํา และการบริหารจัดการ (Leaderships and management skills) 

ทักษะดานการเปนผูนํา และการบริหารจัดการ หมายถึง การพัฒนาทักษะดานการเปนผูนํา และ             

การบริหารจัดการ โดยกิจกรรมหรือโครงการในทักษะทางดานนี้มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

1. เพ่ือสงเสริมพัฒนาทักษะการเปนผูนําใหแกนักศึกษา เชน การพัฒนาทางดานความคิดเชิงกลยุทธ

และ ความคิดสรางสรรค การทํางานรวมกันเปนทีม การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการเขาสังคม เทคนิค

การ สรางแรงจูงใจ 
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2. เพ่ือสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการจัดการดานตาง ๆ ท้ังในชีวิตสวนตัวและการทํางาน เชน               

การจัดการบริหารเวลา การจัดการทางดานการเงิน 

- การบริหารการลงทุน     

- การสรางภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม   

- เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและภาวะผูนํา 

- ปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาจิต    

- เพาะกลาสูผูนํากิจกรรมพันธุดี    

- สัมมนาผูนํานักศึกษาดานกิจกรรมนักศึกษา 

  

3. ทักษะดานความคดิสรางสรรคและนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills) 

ทักษะดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม หมายถึง ความสามารถในการคิดสรางสรรค การคิด

นอกกรอบท่ีเปดกวาง โดยกิจกรรมหรือโครงการในทักษะทางดานนี้มีวัตถุประสงค  

เพ่ือเสริมคุณคาทางความคิดนําไปสูการปรับปรุงพัฒนางานในเชิงสรางสรรค หรือสรางสิ่งใหมท่ีเกิด

ประโยชนตอตนเองและสังคม เชน การสรางวิกฤติใหเปนโอกาส การเสริมสรางความเปนผูประกอบการ การ

พัฒนาหรือประดิษฐผลิตภัณฑบริการ หรือกระบวนการใหมท่ีมีคุณประโยชน หรือสารมารถขยายไดในเชิง

พาณิชย การพัฒนางานวิจัยสูสังคม 

 

4. ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology skills) 

ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

กิจกรรมหรือโครงการในทักษะทางดานนี้มีวัตถุประสงค  

เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาทักษะทางดานการใชเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูล 

สืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว วิเคราะหขอมูล และประชาสัมพันธขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวอยางโครงการของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีใชพัฒนาทักษะทางดานนี้ ไดแก 

- ผลิตสื่อสรางสรรค  infographic เพ่ืองานวิชาการ 

- สราง Multimedia Presentation   

- ออกแบบสื่ออยางสรางสรรค แนว Social Presentation 

 

ศึกษารายละเอียดไดจาก http://www.grad.mahidol.ac.th/th/softskills/ 
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งานบริการนักศึกษา 
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การใหบริการดานการศึกษา 

 

งานบริการการศึกษาเปนงานท่ีทําหนาท่ีใหบริการนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาจนกระท่ังสําเร็จการศึกษา 

ดังนี้ 

ระหวางท่ีกําลังศึกษางานบริการการศึกษาจะใหบริการตาง ๆ ดังนี้ 

- แจงกําหนดการลงทะเบียนและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของแตละภาคการศึกษา 

- ประกาศผลการศึกษาทาง website หลังจากท่ีหลักสูตรแจงผลการประเมินแตละรายวิชาประจํา

ภาคการศึกษามายังงานบริการการศึกษา 

- ติดตามผลการประเมินหากหลักสูตรไมแจงผลการประเมินตามท่ีกําหนด 

- ดําเนินการตามคํารองขอของนักศึกษา เชน ขอโอนหนวยกิตรายวิชา, ขอไปเรียนตางสถาบัน, จะไป

วิจัยตางประเทศ, เปลี่ยนระดับการศึกษา เปนตน 

- จัดทําหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา, Grade Report และ จัดทําหนังสือรับรองประเภทอ่ืนตามท่ี

นักศึกษาประสงคและงานบริการการศึกษาจัดทําใหได 

- ใหบริการตอบคําถามท่ีดําเนินงานโดยงานบริการการศึกษา 

การขอสําเร็จการศึกษางานบริการการศึกษาใหบริการเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา ดังนี้  

  - ใหคําแนะนําและสอนวิธีการจัดพิมพวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ 

  - ตรวจรูปแบบการจัดพิมพวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

 - ใหบริการตรวจสอบการเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา 

 - เสนอรายชื่อนักศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญา 

  - หนังสือรับรองรอการอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา (กรณีท่ีรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา) 

หลังสําเร็จการศึกษา งานบริการการศึกษาใหบริการ ดังนี้ 

 จัดหลักฐานการสําเร็จการศึกษา คือ หนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา และ Transcript 
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10ข้ันตอนการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

10ระดับปริญญาโท 

นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตามความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

(ไมจําเปนตองรอใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา (coursework) จนครบทุกรายวิชา) 

 
ประธานหลักสูตรเสนออาจารยผูทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ                     

ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ตามแบบฟอรม บฑ.44 

ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

 
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

 
นักศึกษาจัดทําโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาโครงราง

วิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ และเสนอขอสอบโครงรางฯ ภายใน 2 ภาคการศึกษา 

นับแตเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

 
อาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เสนอผูทําหนาท่ีอาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

หรือสารนิพนธรวม และกําหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไปยังประธานหลักสูตร 

 
ประธานหลักสูตร เสนอคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ จํานวนไมนอยกวา 2 คน  

และกําหนดสอบตามแบบฟอรม บฑ. 39 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย กอนกําหนดสอบ 15 วันทําการ 

คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานพินธหรือสารนิพนธ ประกอบดวย 

     - ประธานคณะกรรมการสอบโครงราง คือ อาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ          

     - กรรมการสอบโครงราง คือ อาจารย (มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558) 

 
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และกําหนดการ

สอบ 

 
นักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตามกําหนดการในคําสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประธานหลักสูตรสงผลการสอบโครงรางฯ ตามแบบฟอรม บฑ.33 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  

ภายใน 15 วันทําการหลังจากวันสอบ (กรณีผลสอบเปน "ผาน" ตองสง บฑ.1 พรอมกันไปดวย) 

           กรณีผลสอบเปน " ผานโดยมีเง่ือนไข " หรือ "ไมผาน" อาจารยท่ีปรึกษาโครงรางฯ ตองติดตามและ

ตรวจสอบการแกไขโครงรางฯ ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการสอบโครงรางฯ และสงผล การแกไข / ผลสอบ

โครงรางฯใหมตามแบบฟอรม บฑ.37 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตร และสงพรอม บฑ.1 

 
ประธานหลักสูตร เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธจํานวนไมนอยกวา 2 คน และ

หัวขอวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบฟอรม บฑ.1 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ประกอบดวย 

     - อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก คือ อาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือ 

สารนิพนธ 

     - อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธรวม คืออาจารย(มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน   

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

 
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งอนุมัติหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ 

 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ มีหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษา

เก่ียวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด วิธีการศึกษาวิจัยการเขียนวิทยานิพนธและการใชภาษา แกไขปญหา       

ท่ีเกิดข้ึนและปองกันมิใหเกิดการทุจริตในการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ติดตามการทําวิจัยใหเปนไป

ตามแผนงานและประเมินผลการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธทุกภาคการศึกษา 

 
     - หากวิทยานิพนธเปนงานวิจัยท่ีจะทําการวิจัยในคนหรือเก่ียวกับคน นักศึกษาตองเขารับการอบรม หรือ

เขาเรียนชั่วโมงจริยธรรมการวิจัยในคนท่ีมีการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ ม.มหิดล             

ดูรายละเอียดไดจาก www.grad.mahidol.ac.th 

     - นักศึกษาตองเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอคํารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจํา

มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB) ภายใน 90 วัน หลังจากสอบโครงรางวิทยานิพนธกอนเริ่มดําเนินกาวิจัย

เฉพาะคณะท่ีไมมีคณะกรรมการวิจัยในคน (IRB)  

     - หากเปนงานวิจัยท่ีทําในสัตวทดลองขอใหติดตอขอคํารับรองจากกองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล โดยตรง 

     - เอกสารคํารับรองการทําวิจัยในคนหรือในสัตวทดลองตองใสไวในภาคผนวกของรูปเลมวิทยานิพนธดวย 

 
 

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/courses_ethics_th.php
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นักศึกษาทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ตามหัวขอเรื่องท่ีไดรับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและตองติดตอ

กับคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธอยางใกลชิด เนื่องจากนักศึกษาตองทํารายงาน

ความกาวหนาการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธในภาคเรียนท่ีกําลังศึกษา และเสนอแผนการทําวิทยานิพนธ

หรือสารนิพนธในภาคการศึกษาถัดไป ตามแบบฟอรม บฑ. 42 เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

เพ่ือเปนขอมูลแกอาจารยในการประเมินผลการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ในแตละภาคการศึกษา           

สงบัณฑิตวิทยาลัย 

 
การขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ                

สามารถกระทําไดโดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลักและ

ประธานหลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (บฑ.49) พรอมระบุเหตุผล 

 
     นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไดตอเม่ือไดตรวจสอบวาปฏิบัติตามเกณฑตางๆตอไปนี้

ครบถวนแลว 

     - ใชเวลาไมนอยกวา 90 วันในการทําวิทยานิพนธ หรือ ไมนอยกวา 45 วันในการทําสารนิพนธ นับจาก

วันท่ีไดรับอนุมัติหัวขอฯ จนถึงวันท่ีขอกําหนดสอบ (นับรวมวันหยุดราชการดวย) 

     - สอบผานทุกรายวิชา ครบตามจํานวนหนวยกิต ท่ีกําหนดในโครงสรางหลักสูตร และได GPA 3.00 

     - ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศตามเง่ือนไขและ

หลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

     - ผานการเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคม (Solf Skills) ตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย 

     - ผูทําสารนิพนธตองสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Exam.) (คณะกรรมการสอบ

ประมวลความรู ตองจบ ป.เอก เปน รศ. มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยประธานตองเปนอาจารยประจํา 

กรรมการเปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก) (บฑ. 27 แตงตั้งกรรมการสอบประมวลความรูและ 

บฑ. 36 แจงผลสอบประมวลความรู) 

     - ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหสอบได 

     - เสนอเอกสารตนฉบับวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีเขียนดวยภาษาท่ีไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ อานลวงหนา กอนวันสอบอยางนอย 15 วันทําการ  
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     ประธานหลักสูตร เสนอกําหนดการสอบวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ และคณะกรรมการสอบฯ ไปยัง

บัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบฟอรม บฑ.2 กอนกําหนดสอบ 15 วันทําการ  

คณะกรรมการสอบมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 มีจํานวนไมนอย

กวา 3 คน ประกอบดวย  

     (1) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก  

     (2) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อยางนอย 1 คน และ มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

     (3) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธรวม (มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558) 

 
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเกณฑการขอสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และออกคําสั่งแตงตั้คณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

 
     1. การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตองเปนการสอบอยางเปดเผย และสอบตามกําหนดการในคําสั่ง

ของบัณฑิตวิทยาลัย 

     2. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ มีหนาท่ีพิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการ

ทําวิจัย ความรอบรูในเนื้อหา ความสามารถในการนําเสนอผลงานดานการพูดและการเขียนตลอดจน

ปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม โดย 

          - ประธานกรรมการสอบใหมีหนาท่ีกํากับและดําเนินการสอบและสรุปผลการสอบ 

          - กรรมการสอบผูเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก ตองแจงผลการสอบใหนศ.

ทราบภายใน 5 วันทําการนับจากวันสอบ, สงผลการสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตร

ภายใน 15 วันทําการนับจากวันสอบ, ติดตามควบคุมการจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ                

ตามมติคณะกรรมการสอบ 

3. หากกรรมการสอบไมสามารถมาสอบได ใหปฏิบัติ 

         - ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งเลื่อนกําหนดการสอบ 

         - หากไมสามารถขอเลื่อนกําหนดการสอบได ประธานหลักสูตรตองขอผลการตรวจวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธจากกรรมการผูขาดสอบ เสนอไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติผลการสอบและ             

ตองชี้แจงสาเหตุการท่ีกรรมการไมสามารถมาสอบได 
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สําหรับนักศึกษาท่ีทําการวิจัยในคนหรือในสัตวทดลองตองแจงปดโครงการวิจัยไปยัง 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนหรือในสัตวทดลอง 

 
     การจัดทําตนฉบับวิทยานิพนธ/สารนิพนธและการขอรับบริการตรวจรูปแบบการจัดพิมพวิทยานิพนธ

หรือสารนิพนธ 

     1. นักศึกษาควรจัดพิมพตนฉบับวิทยานิพนธหรือสารนิพนธในสวนหนาปก หนาเสนอวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธหนาอนุมัติวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และหนาบทคัดยอ สงใหเจาหนาท่ีงานบริการการศึกษา

ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการจัดพิมพ กอนวันสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เพ่ือนักศึกษาจะได

นําหนาเสนอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และหนาอนุ มัติวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ไปเสนอให

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธลง

นามไดหลังจากท่ีสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธปรากฏผล "ผาน" แลว  

     2. เม่ือนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ ปรากฏผล "ผาน" แลว จากนั้นจึงนําตนฉบับวิทยานิพนธหรือสาร

นิพนธ (hard copy และ file ขอมูลวิทยานิพนธ/สารนิพนธ) ไปใหเจาหนาท่ีงานบริการการศึกษาตรวจสอบ

รูปแบบการจัดพิมพ (ใชเวลาประมาณ 2 วันทําการ) 

     3. สําหรับบทคัดยอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับภาษาอังกฤษ ท่ีตองการเสนอใหอาจารยชาว

ตางประเทศของหนวยภาษาตางประเทศตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา ตองจัดพิมพดวยระยะหาง

บรรทัด 2 บรรทัด (Double Space) แลวนําไปเสนอท่ีหนวยภาษาตางประเทศบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ดวยตนเอง 

         นักศึกษาตองเสนอบทคัดยอฉบับท่ีอาจารยชาวตางประเทศแกไข และบทคัดยอฉบับท่ีแกไขเรียบรอย

แลวแนบพรอมกับหนาเสนอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และหนาอนุมัติวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เสนอให

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะลงนามเปนทานสุดทายหลังจากท่ีคณะกรรมการ

ทานอ่ืน ๆ ประธานหลักสูตรและคณบดีตนสังกัดลงนามเรียบรอยแลว) 
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• นักศึกษานํารูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ (ฉบับจริง 1 เลม และฉบับสําเนา 1 เลม) และ CD 

วิทยานิพนธ/สารนิพนธ (word file และ PDF file) 1 ชุด สงบัณฑิตวิทยาลัย พรอมกับแบบฟอรม 

บฑ.40 แจงความประสงคการเผยแพรวิทยานิพนธบน Website ของบัณฑิตวิทยาลัย 

• บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบขอมูลในรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ใหถูกตองตรงกับขอมูลท่ี

อยูใน CD 

• นักศึกษาตองสงรูปเลมวิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธพรอม CD ภายใน 21 วัน (นับรวม

วันหยุดราชการ) นับจากวันท่ีสอบวิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ปรากฎผล "ผาน" หากเกินกวานี้ถือ

เปนการสงวิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธลาชาตองชําระคาปรับ วันละ 200 บาท 

• ระยะเวลาสงวิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธลาชาตองไมเกิน 90 วัน (นับรวมวนัหยุดราชการ) นับจาก

วันครบกําหนดสงวิทยานิพนธหรือ สารนิพนธ หากเกิน 90 วัน บัณฑิตวิทยาลัย จะยกเลิกผลการ

สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ หากนักศึกษา ยังคงตองการรับปริญญานั้นอีก ตองขอลงทะเบียน

วิทยานิพนธใหม และเริ่มข้ันตอนการทําวิทยานิพนธใหมท้ังหมด 

 
     นักศึกษาท่ีเรียนในแผนการศึกษาท่ีทําเฉพาะวิทยานิพนธหรือท่ีเรียนแผนการศึกษาท่ีเรียนรายวิชาและ          

ทําวิทยานิพนธ ตองสงหลักฐานการเผยแพรวิทยานิพนธ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้

     (1) การตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือ 

     (2) เสนอตอท่ีประชุมวิชาการ และบทความวิจัยเรื่องเต็มไดรับการตีพิมพใน proceeding ของการ

ประชุม  

     ท้ังนี้ตองเปนไปตามประกาศหลักเกณฑการเผยแพรวิทยานิพนธ เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญา มายังบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอรม บฑ. 5 

 
นักศึกษาไดรับเอกสารหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และ Transcript หลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติปริญญาบัตร 
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10ระดับปริญญาเอก 

ประธานหลักสูตรเสนอคณะกรรมการสอบ Qualifying Examination (จบ ป.เอก/ เปน รศ. จํานวน            

ไมนอยกวา 3 คน โดยประธานตองเปนอาจารยประจํา) และกําหนดการสอบ ตามแบบฟอรม บฑ.35 ไปยัง

บัณฑิตวิทยาลัย กอนวันสอบ 15 วันทําการ (การสอบ Qualifying Exam. เปนการสอบขอเขียน และ/หรือ

ปากเปลา เพ่ือประเมินความรูความสามารถของ นักศึกษาในการเปนผูมีสิทธิเสนอวิทยานิพนธ                  

เพ่ือขอรับปริญญาเอก) 

 
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ Qualifying Examination และกําหนดสอบ 

 
นักศึกษาสอบ Qualifying Examination ตามหลักเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด 

และตามกําหนดการในคําสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ประธานหลักสูตร สงผลการสอบ Qualifying Examination  

ตามแบบฟอรม บฑ. 38 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทําการ หลังจากวันสอบ 

 
นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 

 
ประธานหลักสูตรเสนออาจารยผูทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ (มีคุณสมบัติตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558) ตามแบบฟอรม บฑ.44 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้ง 

 
นักศึกษาจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ  

และเสนอขอสอบโครงรางฯ ภายใน 2 ภาคการศึกษานับแตเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

 
อาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ เสนอผูทําหนาท่ีอาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธรวม  

และกําหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธไปยังประธานหลักสูตร 
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ประธานหลักสูตร เสนอคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา 3 คน และกําหนด

สอบ ตามแบบฟอรม บฑ. 39 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย กอนกําหนดสอบ 15 วันทําการ 

คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ประกอบดวย  

    - ประธานคณะกรรมการสอบโครงราง คือ อาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ 

    - กรรมการสอบโครงราง คือ อาจารย (มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

      พ.ศ.2558) 

 
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ และกําหนดการสอบ 

 
นักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธตามกําหนดการในคําสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ประธานหลักสูตร สงผลการสอบโครงราง ฯ ตามแบบฟอรม บฑ. 33 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน

ทําการหลังจากวันสอบ (กรณีผลสอบเปน "ผาน" ตองสง บฑ.1 พรอมกันไปดวย) 

     กรณีผลสอบเปน "ผานโดยมีเง่ือนไข" หรือ "ไมผาน" อาจารยท่ีปรึกษาโครงรางฯ ตองติดตามและ

ตรวจสอบการแกไขโครงรางฯ ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการสอบโครงรางฯ และสงผลการแกไข / ผลสอบ

โครงรางฯใหม ตามแบบฟอรม บฑ.37 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตร และสงพรอม บฑ.1 

 
     ประธานหลักสูตร เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา 3 คน และหัวขอ

วิทยานิพนธ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบฟอรม บฑ.1 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ประกอบดวย  

     - อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก คือ อาจารยท่ีปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ                  

     - อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม คือ อาจารย(มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 

       บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2558) 

 
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งอนุมัติหัวขอเรื่องวิทยานิพนธ และแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับเนื้อหา            

ทางทฤษฎี แนวคิด วิธีการศึกษา วิจัย การเขียนวิทยานิพนธ และการใชภาษา แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน และ

ปองกันมิใหเกิดการทุจริตในการทําวิทยานิพนธ ติดตามการทําวิจัยใหเปนไปตามแผนงานและประเมินผล                

การทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา 
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• หากวิทยานิพนธเปนงานวิจัยท่ีจะทําการวิจัยในคนหรือเก่ียวกับคน นักศึกษาตองเขารับการอบรม 

หรือเขาเรียนชั่วโมงจริยธรรมการ วิจัยในคนท่ีมีการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ             

ม.มหิดล ดูรายละเอียดไดจาก www.grad.mahidol.ac.th  

• นักศึกษาตองเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอคํารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจํา

มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB) ภายใน 90 วัน หลังจากสอบโครงรางวิทยานิพนธกอนเริ่มดําเนินการ

วิจัยเฉพาะคณะท่ีไมมีคณะกรรมการวิจัยในคน (IRB) 

• หากเปนงานวิจัยท่ีทําในสัตวทดลองขอใหติดตอขอคํารับรองจากกองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล 

โดยตรง เอกสารคํารับรองการทําวิจัยในคนหรือในสัตวทดลอง ตองใสไวในภาคผนวกของรูปเลม

วิทยานิพนธดวย 

 
นักศึกษาทําวิทยานิพนธตามหัวขอเรื่องท่ีไดรับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและตองติดตอกับ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธอยางใกลชิด เนื่องจากนักศึกษาตองทํารายงานความกาวหนา 

การทําวิทยานิพนธในภาคเรียนท่ีกําลังศึกษา และเสนอแผนการทําวิทยานิพนธในภาคการศึกษาถัดไป  

ตามแบบฟอรม บฑ. 42 เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก เพ่ือเปนขอมูลแกอาจารย 

ในการประเมินผลการทําวิทยานิพนธ  ในแตละภาคการศึกษาสงบัณฑิตวิทยาลัย 

 
การขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สามารถกระทําไดโดยตอง

ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและประธานหลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (บฑ.49) พรอมระบุเหตุผล) 

 
นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธ ไดตอเม่ือ ไดตรวจสอบวาปฏิบัติตามเกณฑตางๆ ตอไปนี้ครบถวนแลว 

• ใชเวลาไมนอยกวา 90 วัน ในการทําวิทยานิพนธ นับจากวันท่ีไดรับอนุมัติหัวขอฯ จนถึงวันท่ีขอสอบ

วิทยานิพนธ (นับรวมวันหยุดราชการ) 

• สอบผานทุกรายวิชา ครบตามจํานวนหนวยกิต ท่ีกําหนดในโครงสรางหลักสูตรและได GPA 3.00 

• สอบผานความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศตามเง่ือนไขและหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด 

• ผานการเขารวมกิจกรรมตามเง่ือนไขและหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

• ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหสอบได 

• เสนอเอกสารตนฉบับวิทยานิพนธ ท่ี เ ขียนดวยภาษา ท่ีไดรับอนุ มัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอานลวงหนา กอนวันสอบอยางนอย 15 วันทําการ 

 
 

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/courses_ethics_th.php


40 

ประธานหลักสูตร เสนอกําหนดการสอบวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบฯ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  

ตามแบบฟอรม บฑ.2 กอนกําหนดสอบ 15 วันทําการ  

คณะกรรมการสอบฯ (มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ2558)มีจํานวนไม

นอยกวา 5 คน และ 

     (1) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  

     (2) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อยางนอย 1 คน และ (มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ2558) 

     (3) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม หรืออาจารย (มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558) 

 
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเกณฑการขอสอบวิทยานิพนธ และออกคําสั่ง 

แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

 
     1. การสอบวิทยานิพนธตองเปนการสอบอยางเปดเผย และสอบตามกําหนดการในคําสั่งของบัณฑิต

วิทยาลัย 

     2. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ มีหนาท่ีพิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัย ความรอบ

รูในเนื้อหา ความสามารถในการนําเสนอผลงานดานการพูดและการเขียนตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบใน

การตอบคําถาม โดย 

          - ประธานกรรมการสอบใหมีหนาท่ีกํากับและดําเนินการสอบและสรุปผลการสอบ 

          - กรรมการสอบผูเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองแจงผลการสอบให นศ ทราบภายใน      

5 วันทําการนับจากวันสอบ, สงผลการสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตรภายใน             

15 วันทําการนับจากวันสอบ, ติดตามควบคุมการจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธตามมติคณะกรรมการสอบ 

     3. หากกรรมการสอบไมสามารถมาสอบได ใหปฏิบัติ 

          - ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งเลื่อนกําหนดการสอบ 

          - หากไมสามารถขอเลื่อนกําหนดการสอบได ประธานหลักสูตรตองขอผลการตรวจวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธจากกรรมการผูขาดสอบ เสนอไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติผลการสอบและ          

ตองชี้แจงสาเหตุการท่ีกรรมการ ไมสามารถมาสอบได 
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นักศึกษาท่ีทําการวิจัยในคนหรือในสัตวทดลองตองแจงปดโครงการวิจัยไปยังคณะกรรมการ 

จริยธรรมการวิจยัในคน หรือในสัตวทดลองดวย 

 
การจดัทําตนฉบับวิทยานิพนธและการขอรับบริการตรวจรูปแบบการจัดพิมพวิทยานิพนธ 

     1. นักศึกษาควรจัดพิมพตนฉบับวิทยานิพนธในสวนหนาปก หนาเสนอวิทยานิพนธ/หนาอนุมัติ

วิทยานิพนธ/ และหนาบทคัดยอ สงใหเจาหนาท่ีงานบริการการศึกษาตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการ

จัดพิมพ กอนวันสอบวิทยานิพนธ เพ่ือนักศึกษาจะไดนําหนาเสนอวิทยานิพนธ/และหนาอนมัุติวิทยานิพนธ/ 

ไปเสนอใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธลงนามไดหลังจากท่ีสอบ

วิทยานิพนธ/ปรากฏผล "ผาน" แลว  

     2. เม่ือนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ ปรากฏผล "ผาน" แลว จากนั้นจึงนําตนฉบับวิทยานิพนธ (hard copy 

และ file ขอมูลวิทยานิพนธ) ไปใหเจาหนาท่ีงาานบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบการจัดพิมพ (ใชเวลา

ประมาณ 4 วันทําการ) 

     3. สําหรับบทคัดยอวิทยานิพนธฉบับภาษาอังกฤษ ท่ีตองการเสนอใหอาจารยชาวตางประเทศ ของหนวย

ภาษาตางประเทศตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา ตองจัดพิมพดวยระยะหางบรรทัด 2 บรรทัด 

(Double Space) แลวนําไปเสนอท่ีหนวยภาษาตางประเทศบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 

ดวยตนเอง 

     4. นักศึกษาตองเสนอบทคัดยอฉบับท่ีอาจารยชาวตางประเทศแกไข และบทคัดยอฉบับท่ีแกไขเรียบรอย

แลวแนบพรอมกับหนาเสนอวิทยานิพนธ และหนาอนุมัติวิทยานิพนธ เสนอใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม 

(คณบดีบัณฑิตจะลงนามเปนทานสุดทายหลังจากท่ีคณะกรรมการทานอ่ืน ๆ ประธานหลักสูตรและคณบดี

ตนสังกัดลงนามเรียบรอยแลว) 
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• นักศึกษานํารูปเลมวิทยานิพนธ (ฉบับจริง 1 เลม และฉบับสําเนา 1 เลม) และ CD วิทยานิพนธ 

(word file และ PDF file) 1 ชุด สงบัณฑิตวิทยาลัย พรอมกับแบบฟอรม บฑ.40 แจงความประสงค

การเผยแพรวิทยานิพนธบน Website ของบัณฑิตวิทยาลัย 

• บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบขอมูลในรูปเลมวิทยานิพนธ / สารนิพนธ ใหถูกตองตรงกับขอมูลท่ีอยูใน 

CD 

• นักศึกษาตองสงรูปเลมวิทยานิพนธพรอม CD ภายใน 21 วัน (นับรวมวนัหยุดราชการ) นับจากวันท่ี

สอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธ ปรากฎผล "ผาน" หากเกินกวานี้ถือเปนการสงวิทยานิพนธลาชาตอง

ชําระคาปรับ วันละ 200 บาท 

ระยะเวลาสงวิทยานิพนธลาชาตองไมเกิน 90 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับจากวันครบกําหนดสง

วิทยานิพนธ  หากเกิน 90 วัน บัณฑิตวิทยาลัย จะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธนิพนธ หากนักศึกษา 

ยังคงตองการรับปริญญานั้นอีก ตองขอลงทะเบียนวิทยานิพนธใหม และเริ่มข้ันตอนการทํา

วิทยานิพนธใหมท้ังหมด 

 
นักศึกษา ป.เอก ตองสงหลักฐานการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ ท่ีอยูในฐานขอมูลสากลและมีผูประเมิน และเปนไปตามหลักเกณฑการตีพิมพผลงานวิจัย

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญา มายังบัณฑิตวิทยาลยัตามแบบฟอรม บฑ. 5 

 
นักศึกษาไดรับเอกสารหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาและ Transcript หลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติปริญญาบัตร 
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การใหบริการดานภาษาตางประเทศ 

 

งานศูนยภาษาเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีใหบริการแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยและบุคคล

ท่ัวไป ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID) ในระดับบัณฑิตศึกษา 

2. จัดทําขอสอบและกําหนดมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา  

3. เปนศูนยสอบมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในระดับประเทศและนานาชาติ เชน MU Grad Test, 

TOEFL และอ่ืนๆ 

4. บริการตรวจบทคัดยอ (Abstract) วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  

5. จัดอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวสอบเขาสถาบันการศึกษาตางๆ ทุกระดับ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ เชน MU Grad Test, TOEFL-ITP, IELTS  สําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษา และ

ประชาชนท่ัวไป 

6. จัดอบรมหลักสูตรภาษาตางๆในการเตรียมความพรอมทักษะการใชภาษาตางๆ เชน ภาษาไทย

สําหรับคนตางชาติ ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน เปนตน 

7. จัดอบรมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถดานทักษะการใชภาษาอังกฤษของพนักงานใน

องคกร (English for Corporates) ท่ีออกแบบโดยเฉพาะ ใหตรงตามความตองการของแตละองคกร 

 

รายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Course) 

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 
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      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 

 

โครงการอบรมภาษาตางประเทศ (หลักสูตรระยะส้ัน) สําหรับนักศึกษา อาจารย และบุคคลท่ัวไป (Short 

Course) 

      1. Successful TOEFL ITP Preparation 

      2. Successful IELTS Preparation 

      3. English Communication for the Workplace 

      4. Intensive Grammar for Standardzied Tests 

      5. Successful public Speaking and Presentation Skills 

      6. Effective Writing I: Sentence & Paragraph Writing 

      7. Effective Writing II: Essay & Research Writing 

      8. Effective Speaking and Listening 

      9. Essential Vocabulary and Reading Comprehension 

     10. Basic Mandarin Chinese 

     11. Basic Japanese 

     12. MU GRAD TEST Preparation 

 

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดไดท่ี  

 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php 
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10เบอรโทรศัพท ติดตอสาํหรับนักศึกษา 
 

10     หนวยงานในสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 งานศูนยภาษา        โทร. 02-441-4125 ตอ 150-153  

 งานรับนักศึกษา       โทร. 02-441-4125 ตอ 110-115  

 งานกิจการนักศึกษา      โทร. 02-441-4125 ตอ 600-605 

 งานบริการการศึกษา     โทร. 02-441-4125 ตอ 100-107 

  

บัณฑิตวิทยาลัย สาขา  

  - บัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา โทร. 0-2441-4125  ตอ 120-125 

  - บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร  

    ท่ีอยู: ชั้น1 ตึกวิจัย(R) คณะวิทยาศาสตร ถนนพระราม 6  

    เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  โทร. 0-2201-5206-7, 0-2354-7173 

  - บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

    ท่ีอยู: ชั้น 3 อาคารรักษสิ่งแวดลอม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

    โทร. 0-2411-2002, 0-2419-9484-85 

  - บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร  

    ท่ีอยู: อาคารพรีคลินิก ชั้น 2  คณะทันตแพทยศาสตร  โทร. 0-2200-7661-2 
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