งานกิจการนักศึกษา
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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. โครงการทุนชวยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการ
5. โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําหนาเปนผูชวยนักศึกษาพิการ
ของบัณฑิตวิทยาลัย
6. ทุนผูชวยวิจัย (Research Assistantship)
7. ทุนอุดหนุนนักศึกษาระดับปริญาโทและเอกในการเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ
8. ทุนอุดหนุนนักศึกษาระดับปริญาโทและเอกในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ
9. ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธบางสวนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10. การใหรางวัลเกียรติยศแกผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม
11. รางวัลวิทยานิพนธดีเดน
12. รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน
2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน
การรักษาพยาบาล
- ดานสุขภาพและทันตกรรม นักศึกษาสามารถรับบริการ ไดที่หนวยบริการสุขภาพตามวิทยาเขต
ตาง ๆ ที่นักศึกษาสังกัด โดยมีวงเงินในการรักษาพยาบาล ปการศึกษาละ 30,000.- บาท (สําหรับนักศึกษาที่มี
สิทธิ์ขาราชการ หรือประกันสังคมใหขอรับบริการดานสุขภาพตามสถานพยาบาลที่นักศึกษามีสิทธิ์)
- เงินสงเคราะหนักศึกษา ในกรณีเสียชีวิตหรือทุพลภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจายเงินสงเคราะห
ใหกับทายาท จํานวน 100,000 บาท
การขอผอนผันราชการทหาร
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปนชาย มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุครบกําหนดตองเขารับการตรวจเลือก
ทหารกองเกินเพื่อเขารับราชการทหารกองประจําการ ตามหมายเรียกจากหนวยราชการตามภูมิลําเนาทหาร
แตยังมีสถานะเปนนักศึกษาและกําลังศึกษาอยูในหลักสูตร ตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงคจะ
“ขอผอนผันการเกณฑทหาร” ตองยื่น
คํารอง ภายในเดือนตุลาคม(ตัวอยาง ตองเขารับการตรวจเลือก
ทหารกองเกิ น เดื อนเมษายน นั กศึ กษาต องยื่น หลักฐานขอผอนผัน ในเดือนตุล าคม) นักศึกษาสามารถสง
หลักฐานขอผอนผัน ที่งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย หรือสามารถดูรายละเอียด ไดที่
http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/Documents/soldier
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3. การประสานงานในการจองหอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสงคจะเขาพัก 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 ที่
http://www.muhome.mahidol.ac.th/ muhomemainpage/ ตั้งแตเดือนสิงหาคม ของทุกป
4. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมใหแกนักศึกษาเพื่ อพัฒนาทักษะทางอาชี พและทั กษะสวนบุ คคล
(Professional and personal development program) หรือที่เรียกวา Soft Skills เพื่อใหนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาไดรับความรูที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียน ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ทํางานและชีวิตในสังคม โดยมีองคการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เปนผูรวม
จัดกิจกรรม
เบอรโทรศัพทติอตอภายในงานกิจการนักศึกษา
หนวยทุนการศึกษา
โทร 02-441-4125 ตอ 600,602,603
หนวยสวัสดิการและสิทธิประโยชนโทร 02-441-4125 ตอ 600,601,603
หนวยกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โทร 02-441-4125 ตอ 601,602,604

3

ดานทุนการศึกษา ทุนวิจัยและรางวัลสําหรับนักศึกษา
ลําดับ

จํานวนทุน
ป.เอก
ป.โท

ชื่อทุน

ทุนแรกเขา
1 ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราช
สมบัติ
(เฉพาะนักศึกษาไทย)
2 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(เฉพาะนักศึกษาตางชาติ)

ไมจํากัด

- คาธรรมเนียมการศึกษา
- คาหนวยกิต

ไมจํากัด

- คาธรรมเนียมการศึกษา
- คาหนวยกิต

ทุนการศึกษาในระหวางที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 การใหเงินยืมเพื่อชําระคาธรรมเนียม ไมจํากัด
การศึกษา (Graduate Loan)
4 โครงการทุนชวยเหลือนักศึกษาระดับ
5 ทุน
บัณฑิตศึกษาทีม่ ีความพิการ
5 โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับ
5 ทุน
บัณฑิตศึกษาที่ทําหนาเปนผูชวย
นักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลัย
ทุนเมื่อนักศึกษาสอบผานโครงรางวิทยานิพนธ และ
แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว
6 โครงการทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา
(RA: Research Assistantships)
(เฉพาะนักศึกษา ป.เอก)
7 ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทาง
วิชาการ ภายในประเทศ
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ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษา
ระดับปริญญาโท – เอก ไป เสนอ
ผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ
ทุ น สนั บ สนุ น การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ
บ า งส ว น สํ า ห รั บ นั ก ศึ กษ าระดั บ
บัณฑิตศึกษา

จํานวนเงินจัดสรร
ป.เอก
ป.โท

กําหนดการ
ตามระยะเวลา
รอบการสมัคร
เขาศึกษา
ตามระยะเวลา
รอบการสมัคร
นักศึกษา

ไมเกินคนละ
ภาคตน: ก.ค.
25,000.- บ.
ภาคปลาย: ธ.ค.
5 ทุน
ทุนละ
ทุนละ
พ.ค.-ก.ค.
18,000.- บ. 15,000.- บ.
10 ทุน
ทุนละ
ทุนละ
ภาคตน
5,000.- บ. 4,000.- บ.
พ.ค. -ก.ค.
ภาคปลาย
ต.ค. -ธ.ค.

ไมจํากัด

ไมจํากัด

ไมจํากัด

30 ทุน

10,000.- บ./
ภาคตน: มิ.ย.
เดือน ไมเกิน
ภาคปลาย: พ.ย.
24 เดือน/ทุน
ปละ 800,000.- บ.
ตลอดป
สนับสนุน
การศึกษา
- คาลงทะเบียน
- คาเดินทาง
- คาที่พัก
ปละไมเกิน 2,000,000.- บ.
ตลอดป
เหมาจายตามโซนทวีป
การศึกษา
ทุนละ 15,000.- บาท

มิ.ย. – ต.ค.
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ลําดับ

ชื่อทุน

รางวัลสําหรับนักศึกษา
10
การใหรางวัลเกียรติยศแกผสู ําเร็จ
การศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม
(Dean's List)

จํานวนทุน
ป.เอก
ป.โท

จํานวนเงินจัดสรร
ป.เอก
ป.โท

ไมจํากัด

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

กําหนดการ
ธ.ค. – ส.ค.

11 โครงการรางวัลวิทยานิพนธดีเดน
8 รางวัล 8 รางวัล
ธ.ค. – ก.ค.
ประเภทรางวัล
ผูเ สนอผลงาน
อาจารยที่ปรึกษา
ประธานบริหารหลักสูตรฯ
รางวัลวิทยานิพนธดีเดน 1 รางวัล/กลุม (จํานวน 4 กลุม)
ปริญญาเอก 25,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ 25,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ
ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาโท 15,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ 15,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ
ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลวิทยานิพนธดี ๑ รางวัล/กลุม (จํานวน ๔ กลุม)
ปริญญาเอก 12,500 บาท และประกาศเกียรติคุณ 12,500 บาท และประกาศเกียรติคุณ
ประกาศเกียรติคณ
ุ
ปริญญาโท 7,500 บาท และประกาศเกียรติคณ
ุ
7,500 บาท และประกาศเกียรติคณ
ุ
ประกาศเกียรติคณ
ุ
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โครงการรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรม
ดีเดน
ประเภทรางวัล
ผูเ สนอผลงาน
ระดับดีเดน
100,000 บาท
(จํานวน 1
และโลประกาศเกียรติคณ
ุ
รางวัล)
ระดับดีมาก
50,000 บาท
(จํานวน 2
และโลประกาศเกียรติคณ
ุ
รางวัล)
ระดับดี
25,000 บาท
(จํานวน 3
และโลประกาศเกียรติคณ
ุ
รางวัล)

6 รางวัล
อาจารยที่ปรึกษา
100,000 บาท
และโลประกาศเกียรติคณ
ุ

ธ.ค. – ก.ค.
ประธานบริหารหลักสูตรฯ
โลประกาศเกียรติคณ
ุ

50,000 บาท
และโลประกาศเกียรติคณ
ุ

โลประกาศเกียรติคณ
ุ

25,000 บาท
และโลประกาศเกียรติคณ
ุ

โลประกาศเกียรติคณ
ุ

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดไดที่
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?p=scholarship
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ดานสวัสดิการนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลขึ้ น ชื่ อ ว า เป น Healthy University เรื่ อ งสุ ข ภาพจึ ง ถื อ ได ว า เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ
ระดั บ ต น ๆ ที่ ไม ควรละเลย มหาวิ ทยาลั ย จึงจัดหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการรักษาพยาบาลเบื้องตนใหแกนักศึกษา ซึ่งมีหนวยบริการสุขภาพนักศึกษากระจายอยูตามวิทยาเขตตางๆ
รวมถึงการใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพ สถานที่ตั้งและเวลาใหบริการ
การเขารับบริการสุขภาพกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินหรือไดรับอุบัติเหตุ ใหดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
1. รับบริการจากหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาที่ใกลที่สุด
2. รับบริการจากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย
3. รับบริการจากโรงพยาบาลอื่นๆ
โดยใหนักศึกษาใชสิทธิของแตละบุคคล เชน สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา,
สิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิรัฐวิสาหกิจ

สิทธิการรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษาพยาบาลนักศึกษาคือ สวัสดิการในการรักษาพยาบาลของภาครัฐที่ใชรวมกับบริการที่
มหาวิทยาลัยจัดใหสําหรับนักศึกษา เชน สิทธิในการรักษาพยาบาลของขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ สิทธิการ
รั กษาพยาบาลของนั กศึ กษา.ผู ป ระกอบอาชีพอื่น ๆ ซึ่ง นักศึกษาจะไดรับ บริการในรูปแบบเดีย วกันทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย โดยจะตองดําเนินการกอนเขารับบริการ ดังนี้
อาชีพของนักศึกษา
วิธีดําเนินการกอนเขารับการรักษา
1. รับราชการ/
-นําบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงติดตัวไป
หนวยงานราชการ ทุกครั้งที่รับบริการรักษาพยาบาล
(กรณีไมไดนําบัตรประจําตัวประชาชนไป )
-นักศึกษาตองสํารองคาใชจายที่เกิดขึ้นกอน
แลวนําใบเสร็จไปเบิกคารักษาพยาบาลคืนกับ
หนวยงานตนสังกัดของผูปกครอง/สถานที่
ทํางานของนักศึกษาที่รับราชการ
42

42

ขั้นตอนการเขารับการตรวจ
1.เขารับบริการที่โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย
2.แสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาพรอมบัตร
ประจําตัวประชาชน ที่จุดตรวจสอบสิทธิ ทุกครั้ง
ที่รับบริการ
3.รับบริการตรวจรักษาตามขั้นตอน
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อาชีพของนักศึกษา
วิธีดําเนินการกอนเขารับการรักษา
2. รัฐวิสาหกิจ /
- กรณีสามารถทําเบิกจายตรงกับตนสังกัดได
หนวยงาน
ติดตอ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย
รัฐวิสาหกิจ
เพื่อสแกนลายนิ้วมือในการทําประวัติเบิกจาย
ตรงกรมบัญชีกลาง
- กรณีไมสามารถทําเบิกจายตรงกับตนสังกัด
ได ทุกครั้ง ที่เขารับบริการรักษาพยาบาล
สามารถนําใบเสร็จรับเงิน ไปเบิกคา
รักษาพยาบาลกับหนวยงานตนสังกัด
ไดตามระเบียบของหนวยงาน
3. คาขาย,ธุรกิจ
- ดาวนโหลดแบบฟอรมที่เว็บไซตบัณฑิต
สวนตัว ฯลฯ
วิทยาลัย เพื่อกรอกขอมูลการสมัครเขารวม
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนากับ
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย
4. พนักงานบริ ษั ท / - กรณี เ คยมี สิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คมแล ว ไม ไ ด
หนวยงานเอกชน
ประกอบอาชีพในระหวางศึกษา หลังออกจาก
งาน 6 เดือน ใหดําเนินการตามขอ 3.
-กรณี อื่ น ๆ ให ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บของ
หนวยงานที่ทานสังกัด

ขั้นตอนการเขารับการตรวจ

1.เขารับบริการที่ โรงพยาบาลตามสิทธิของตน/
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย
2.แสดงบั ต รประจํ า ตั ว นั ก ศึ ก ษาพร อ มบั ต ร
ประจําตัวประชาชน ที่จุดดรวจสอบสิทธิ ทุกครั้ง
ที่รับบริการ
3.รับบริการตรวจรักษาตามขั้นตอน
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การเขารับบริการที่หนวยสุขภาพนักศึกษา
หนวยสุขภาพ นศ.
สถานที่ตั้ง
ศาลายา
ชั้น 1 อาคารศูนยการเรียนรู
(ตรงขามโรงอาหาร)
หนวยปฏิบัติการ
ชั้น 1 หอพักนักศึกษา
ฉุกเฉิน (ERT)
บานมหิดล หอ10
ค.แพทยศาสตร
หอง 499 ชั้น4 อาคารผูปวยนอก
ศิริราชพยาบาล
รพ.ศิริราช
ค.แพทยศาสตร
ชั้น 2 โซน G อาคารสมเด็จพระเทพรัตน
รพ.รามาธิบดี
รพ.รามาธิบดี
ค.เวชศาสตรเขตรอน ชั้น 1 อาคารราชนครินทร
รพ.เวชศาสตรเขตรอน
ค.วิทยาศาสตร
ชั้น 1 ตึกชีววิทยาใหม
ค.ทันตแพทยศาสตร ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ค.เภสัชศาสตร
คลินิกวิทยาศาสตร
การกีฬา
คลินิกวัยทีน

สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน
ชั้น 1 ว.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การกีฬา
ชั้น 4 อาคารปญญาวัฒนา สถาบันแหงชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
วิทยาเขตกาญจนบุรี อาคาร one stop service
หอพักนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี

เบอรติดตอ
แพทยตรวจ
0 2849 4529 - 30 11.00-13.00
0 2419 7389
0 2200 3835
0 2200-4031
0 2306 9160

12.00-13.00
08.00-16.00

เวลาทําการ
08.30-17.00
17.00-08.30
(ของวันถัดไป)
08.00-16.00
08.00-16.00

12.00-13.00

08.00-16.00

0 2201 5000
12.00-13.00
ตอ 5203
0 2246 1225 - 31 12.00-13.00
ตอ 5210
0 2644 4609
ตามนัดหมาย

09.00-16.00

0 2441 0602 - 8 ตามนัดหมาย
ตอ 1202
0 3458 5058 –76 (เวนวันจันทร)
ตอ 4103
09.00-16.00

09.00-16.00

12.00-13.00
08.30-16.30
09.00-16.00

08.30-20.00
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การเขารับบริการรักษาทางทันตกรรม
นั ก ศึ ก ษาสามารถรั บ บริ ก ารรั ก ษาด า นทั น ตกรรม เช น การอุ ด ฟ น ถอนฟ น ยกเว น การบริ ก าร
เพื่อความสวยงาม ไมสามารถเบิกคาใชจายได เชน การรักษาเพื่อดัดฟน การใสฟน เปนตน โดยนักศึกษา
สามารถเข ารั บ บริ การได ที่ หน วยทั น ตกรรมที่ต นมีสิทธิใ ชบริการเทา นั้น ถาไปรักษานอกหนวยจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายเอง โดยนักศึกษาตองไปรับบัตรตรวจสุขภาพชองปาก (กน 002) ณ หนวยบริการสุขภาพ
นักศึกษาที่ใกลคณะที่ศึกษาอยู
หนวย
ทันตกรรม
รพ.ศิริราช

บริการสําหรับนักศึกษาที่ศึกษา

คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร และสวนงาน
ตาง ๆ ที่ศึกษาตลอดหลักสูตร
ที่วิทยาเขตศาลายา
รพ.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตรรพ.รามาธิบดี
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร
คณะทันต
คณะเวชศาสตรเขตรอน
แพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร
รพ.ทันตกรรม
มหาจักรีสิรินธร
(ศูนยการแพทย
กาญจนาภิเษก)

สถานที่ตั้ง

เบอรติดตอ

เวลา
ใหบริการ
จ – พฤ
12.30-15.00

แผนกทันตกรรม ชั้น 6
อาคารผูปวยนอก

0 2419 7415 - 7

งานทันตกรรม
ชั้น 3 อาคาร 4

0 2201 1201
0 2201 1164

อ – พฤ
13.00-15.00

คลินิกทันตกรรมทั่วไปชั้นสูง 0 2200 7557
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา

จ–ศ
13.00-15.00

คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล แผนกทันตกรรม ชั้น 2
0 2849 6600 ตอ
จ–ศ
คณะพยาบาลศาสตร และ
ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 2004, 2031, 3053 08.00-16.00
สวนงานตางๆ ที่ศึกษาตลอด
(งดบริการวันพุธ
หลักสูตรที่วิทยาเขตศาลายา
ตั้งแต 13.00น.)
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วิธีรับบริการสุขภาพของโรงพยาบาล
1. การเขารับบริการสุขภาพและบริการทันตกรรม ใหนักศึกษาแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา และ
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ตอหนวยบริการสุขภาพ หรือโรงพยาบาล เพื่อตรวจสอบสิทธิ
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 ชั่วโมง: ใหนักศึกษาแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาและบัตรประจําตัวประชาชน

บริการดานเงินสงเคราะหนักศึกษา
ในกรณี นั ก ศึ ก ษาสู ญ เสี ย สมรรถภาพในการทํ า งานของอวั ย วะส ว นใดส ว นหนึ่ ง ของร า งกาย
จนไมสามารถศึกษาตอไปไดหรือเสียชีวิต นักศึกษา/ผูมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะหจะไดรับเงินสงเคราะหนักศึกษา
(ทายาทโดยชอบดวยกฏหมาย) จากมหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน 100,000.- บาท โดยผูมีสิทธิ์ ติดตอยื่นเรื่อง
ขอรับเงินสงเคราะหนักศึกษาไดที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแหง
ภายในระยะเวลาไม เ กิ น 1 ป (นั บ จากวันที่นักศึกษาสูญ เสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะสวนใด
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/
0

10

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561
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หอพักนักศึกษา
10

พื้นที่ศาลายา
รายชื่อหอพัก
หอพักปริญญา
หอพัก L.P. สุขสบาย
CHATTHANAN PLACE
ทริปเปลเอ
Chatthanan Luxurious
Apartment
เดอะ รูม
เบญญาภาอพารทเมนท
(หอพักสตรี)
วิแรนดา เดอ ลอดจ
(หอพักสตรี)
INSPIRE APARTMENT
(หอพักสตรี)
The Dearly Salaya
นาเดีย เพลส
หอพักคุมเกลา
(หอพักสตรี)
แสนสิริ
LOFT
หอพักบานศาลายา (หอพักสตรี)
U Living

ที่อยู
ซอยรานผามาน
(ตรงขามมหาวิทยาลัย ประตู 2)
ซอยรานผามาน
(ตรงขามมหาวิทยาลัย ประตู 2)
ซอยรานผามาน
(ตรงขามมหาวิทยาลัย ประตู 2)
ซอย 15 หลังธนาคารไทยพาณิชย
(ตรงขามมหาวิทยาลัย ประตู 2)
ซอย 15 ใกลธนาคารไทยพาณิชย
(ตรงขามมหาวิทยาลัย ประตู 2)
ซอยบานอาหารศรีสุวรรณ
(ตรงขามมหาวิทยาลัย ประตู 3)
ซอย 9 ใกลธนาคารกสิกรไทย
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)
ซอย 9 ใกลธนาคารกสิกรไทย
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)
ซอย 7 ใกลธนาคารกสิกรไทย
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)
ซอย 7 ใกลธนาคารกสิกรไทย
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)
ซอย 7 ใกลธนาคารกสิกรไทย
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)
ซอย 7 ใกลธนาคารกสิกรไทย
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)
ใกล The Salaya Mall (ริมทางรถไฟ)
ซอย 5 ใกลธนาคารกรุงเทพ
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)
ซอย 3 ใกลภัตตาคารฮั่วเซงฮง
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)
ซอย 3 ใกลภัตตาคารฮั่วเซงฮง
(ตรงขาม คณะวิศวกรรมศาสตร)

เบอรโทร
086-828-7288

ราคาเริ่มตน
2,000.-

084-084-5057

3,500.-

02-800-2131

6,000.-

086-374-4588

4,500.-

081-350-7399

6000.-

02-889-3112

4,500-

081-646-9895,
02-800-2651
081-934-9579

4,000.5,500.-

081-551-7268,
02-800-2822
081-915-9561
02-800-3559
02-889-3399

4,600.5,000.-

0-2800-2896

3,000.-

081-920-1453
02-800-2899, 082580-5005
089-117-7119,
0894897131
02-800-2453

2,800.6,500.-

6,000.-

5,0004,000.-
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รายชื่อหอพัก
หอพักหญิง
The Best Apartment

ที่อยู
ตรงขาม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หลังมหาวิทยาลัย ตรงขาม 7-11

สิรสิ ัณห เพลส

ตรงขาม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

วิริยะแมนชั่น

อรวรรณอพารทเมนท
สิริพัศ อพารทเมนท
เดอะ แกรนด โฮม
นพินโฮมเพลส

หลังมหาวิทยาลัย
(ตรงขามซอยหมูบานสหพร)
หลังมหาวิทยาลัย (ตรงขามซอย ม.สหพร)
หลังมหาวิทยาลัย ใกล ธนาคาร
ธ.ก.ส.
หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)
หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)
หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)
หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)

V.A. อพารแมนท

หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)

FULL HOUSE
TS HOUSE MANSION
บานกฤษกร
ลัลนา พาเลซ
เฮอริเทจ อพารทเมนท
ลัลนา พาเลซ
เฮอริเทจ อพารทเมนท
My Dear Home
คริสตัสเพลส

หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)
หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)
หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)
หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)
หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)
หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)
หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)
หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมูบานสหพร)
หลังมหาวิทยาลัย ใกลมินิบิ๊กซี

MIRACLE PLACE

หลังมหาวิทยาลัย ใกลมินิบิ๊กซี

SALAYA HOME PLACE

หลังมหาวิทยาลัย
ตรงขามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
หลังมหาวิทยาลัย
ตรงขามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
หลังมหาวิทยาลัย
ตรงขามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

Triple Fivez
A.R. อพารทเมนท

นันทาเพลส
บานสวนอพารทเมนท

0

เบอรโทร
089-896-2770
02-441-0995
089-699-3701
081-659-7090,
081-655-2046
02-444-6720
081-938-5973
084-6466694
02-8892489-96
084-644-0599
081-837-2763
086-701-4795
080-904-0004
099-154-9396
081-751-7173 085326-0210
081-643-3737
02-4822144,
02-800-3488
092-532-7000
088-222-9945
092-532-7000
088-222-9945
02-441-0666-7
083-244-4258, 02800-2904-8
081-909-8754, 02482-2299
02-800-3408
0-2482-1571
085-118-4556
0-2889-2921, 086971-4969

ราคาเริ่มตน
2,200.3,500.4,300.4,500.3,990.3,000 3,000.3,500.4,000.2,700.3,500.4,000.3,999.3,500 3,700.5,000.3,700.5,000.5,000.5,400.4,000.5,5004,500.4,500.-
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รายชื่อหอพัก
สบายบูตคิ อพารทเมนท
บัณฑิตเพลซ
บัณฑิตเฮาส
บัณฑิตโฮม
บัณฑิตคาสเทิล้
บัณฑิตพารเลอร
The September
สุคนธาแมนชั่น
MU PLACE

10

ที่อยู
หลังมหาวิทยาลัย
ตรงขามแม็คโคร ศาลายา
หลังมหาวิทยาลัย
ซอยตั้งสิบ ตรงขามตลาดใหมศาลายา
หลังมหาวิทยาลัย
ซอยตั้งสิบ ตรงขามตลาดใหมศาลายา
หลังมหาวิทยาลัย
ซอยตั้งสิบ ตรงขามตลาดใหมศาลายา
หลังมหาวิทยาลัย
ซอยตั้งสิบ ตรงขามตลาดใหมศาลายา
หลังมหาวิทยาลัย
ซอยตั้งสิบ ตรงขามตลาดใหมศาลายา
หลังมหาวิทยาลัย
ซอยตั้งสิบ ตรงขามตลาดใหมศาลายา
หลังมหาวิทยาลัย
ซอยตั้งสิบ ตรงขามตลาดใหมศาลายา
หลังมหาวิทยาลัย
ตรงขามแม็คโคร ศาลายา

เบอรโทร
081-898-9170, 024821841
086-6148563
02-444-6645
02-444-6611

ราคาเริ่มตน
5,0006,900.6,900.-

02-444-6600

6,900.-

02-444-6688

6,900.-

02-444-6655

6,900.-

0819115866

7,500.-

02-4446637
0965539744
02-889-3200
081-705-7381

4,800.-

เบอรโทร
084-004-7190
089-891-5252
02-246-9301
02-246-9321
081-813-3168

ราคาเริ่มตน
3,900.5,000.7,000.6,700.8,500.-

02-2145153-4
091-883-3158
02-246-8800

3,200.3,500.11,500.-

4,500.-

พื้นที่พญาไท
รายชื่อหอพัก
หอกรพิสุทธิ์ (หอหญิง)
The Liv Apartment
ราชปรารภทาวเวอร
U.D.Tower Mansion
ทอสคานัส
มั่นสิน หอหญิง
หอพักสตรีจามร
วีพี ทาวเวอร

ที่อยู
ซอยราชวิถี 16 ตรงขาม รพ.ราชวิถี
ซอย 20 ถนนราชวิถี
ซอยราชปรารถ14 ตรงขางซอยรางน้ํา
ซอยบุญอยู ใกลสามเหลี่ยมดินแดง
ซอย 31 ถ.พระราม 6
ตรงขามกระทรวงตางประเทศ
ซอย 20 ถ.พระราม 6 แยกอุรุพงษ
อยูดานหลังศูนยการคาเซ็นเตอรวนั
ซอยชวกุล ถนนรางน้ํา

22
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พื้นที่ศิริราช
รายชื่อหอพัก
อมรินทรอพารทเมนท
บานสวนพรานนก
24เรสซิเดนซ ศิรริ าช
พนมเพลส
หอพักหญิงน้ําอิง ศิริราช
333 อพารทเมนท
P.house อพารทเมนท
วังหลัง อพารทเมนท

ที่อยู
ซอยวังหลัง ถ.อรุณอมรินทร
ซอยขาง ธ.กสิกรไทย สาขาพรานนก
ถ.พรานนก บานชางหลอ
ซอยวังหลัง ถ.อรุณอมรินทร
สี่แยกพรานนก บานชางหลอ
ซอยวังหลัง ถ.อรุณอมรินทร
ซอยวัดใหมยายมอญ
ตรงขามวัดระฆัง
ซอยวัดระฆัง

เบอรโทร
02-4120076-9
02-4112381, 0851432455
02-001-8877
02-411-2575
094-241-7002
081-907-6616
02-8660287-9
02-4110418
02-4110335

ราคาเริ่มตน
2,100.6,000.6,500.4,000.6,000.3,300.4,000.4,700.-
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โครงการพัฒนาทักษะทางอาชีพและทักษะสวนบุคคล
(Professional and personal skills development program)

ความเปนมา
ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวา การที่นักศึกษาจะประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางาน
และชีวิตสวนตัวนั้น นักศึกษาจําเปนตองมีมากกวาความรูที่ไดรับจากการเรียนในหองเรียน การพัฒนาทักษะ
ที่เกี่ยวของกับการทํางาน และการใชชีวิตในสังคมที่เรียกกันวา Soft skills ก็มีความสําคัญไมแพกัน
บัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย จึงกําหนดใหมีการ
พัฒนาทักษะ Soft skills ใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหเกิด
ความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ตองการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองตอพลวัต
โลก โดยใหรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษาอันประกอบไปดวยตัวแทน
จากทุกสวนงาน เพื่อรวมกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะ Soft skills ขึ้น ภายใตชื่อโครงการ พัฒนาทักษะ
การทํางานและการใชชีวิตในสังคม (Professional and personal skills development)
โดยกําหนดทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคม ที่เปนพื้นฐานที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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
- นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ตั้ ง แต ร หั ส 59 เป น ต น ไป ต อ งผ า นกิ จ กรรม Professional and
personal skills development ทุกคนจึงจะสามารถสําเร็จการศึกษาได โดยนักศึกษาในทุกระดับชั้นจะตอง
ผานอยางนอย 1 โครงการในทุก required skills จึงจะสามารถสําเร็จการศึกษาได
- กิจกรรมที่นักศึกษาไดเขาฝกอบรม จะถูกตีพิมพอยูใน Transcript ของนักศึกษา
- นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม จะไดรับประกาศนียบัตรการเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง
- นักศึกษาสามารถลงทะเบียนไดโดยผานทางเว็บไซท โดยจะมีการแสดงปฏิทินกิจกรรมตลอดทั้งป
เพื่อใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนไดตามความเหมาะสม
- ในกรณีที่สวนงาน หรือหลักสูตร มีโครงการหรือรายวิชาที่มีความสอดคล องกับ ทั กษะบางด าน
อยู แล ว สามารถขอเที ย บเคี ย งได โดยกรอกแบบฟอรม เทีย บเคี ย งกิ จ กรรม ทั้งนี้ขึ้น อยู กับ ดุล ยพินิ จ ของ
24

คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาวามีมติ ใหสามารถเทียบเคีย งไดหรื อไม โดยกําหนดใหมีการประชุ ม
คณะกรรมการบริการกิจการนักศึกษาทุกสองเดือน
- นักศึกษาสามารถเทียบเคียงไดมากที่สุด 3 ทักษะ โดยตองมีอยางนอย 1 ทักษะที่นักศึกษามาเขา
โครงการของบัณฑิตวิทยาลัย
- นักศึกษาสามารถเขารวมกิจกรรม Professional and personal skills development ออนไลน
ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหได

SOFT SKILLS
1. ทักษะทางดานวัฒนธรรมและการสื่อสาร (Culture and communication skills)
ทั ก ษะทางด า นวั ฒ นธรรมและการสื่ อ สาร หมายถึ ง การพั ฒ นาทั ก ษะทางด า นวั ฒ นธรรมและ
การสื่อสาร โดยกิจกรรมหรือโครงการในทักษะทางดานนี้ มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. เพื่อสงเสริมการพัฒนาทางดานภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ใชในการดําเนินชีวิต
ในแตละสังคม เชน นักศึกษาไทยควรศึกษาภาษาอื่น ที่นอกเหนือจากภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
สําหรับนักศึกษาตางชาติ เปนการเรียนรูวัฒนธรรมหรือภาษาไทย โดยสามารถรวมกิจกรรมหรือ
โครงการเพิ่มพูนความรู วัฒนธรรม หรือภาษาไทยได โดยเนนไปในการใชงานจริง
- วัฒนธรรมไทยที่ใชในชีวิตประจําวัน
- One Day Trip
- Culture and Relationship
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในดานการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ทั้งการพูด การเขียน หรือการนําเสนอ
โดยการใชสื่อแบบตา งๆ ซึ่งนักศึกษาควรมี ความสามารถใชการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ เชน การพู ด
ในที่สาธารณะ การนําเสนอผลงานในที่ประชุม การสื่อสารในองคกร การสื่อสารในสถานการณที่มีความขัดแยง
การนําเสนอโครงการเพื่อขอทุน เปนตน
- ภาษาไทยขั้นพื้นฐานสําหรับนักศึกษาตางชาติ
- การนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ
- ภาษาอื่น ๆ
2. ทักษะดานการเปนผูนํา และการบริหารจัดการ (Leaderships and management skills)
ทักษะดานการเปนผูนํา และการบริหารจัดการ หมายถึง การพัฒนาทักษะดานการเปนผูนํา และ
การบริหารจัดการ โดยกิจกรรมหรือโครงการในทักษะทางดานนี้มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. เพื่อสงเสริมพัฒนาทักษะการเปนผูนําใหแกนักศึกษา เชน การพัฒนาทางดานความคิดเชิงกลยุทธ
และ ความคิดสรางสรรค การทํางานรวมกันเปนทีม การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการเขาสังคม เทคนิค
การ สรางแรงจูงใจ
25

2. เพื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการจัดการดานตาง ๆ ทั้งในชีวิตสวนตัวและการทํางาน เชน
การจัดการบริหารเวลา การจัดการทางดานการเงิน
- การบริหารการลงทุน
- การสรางภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม
- เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและภาวะผูนํา
- ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต
- เพาะกลาสูผูนํากิจกรรมพันธุดี
- สัมมนาผูนํานักศึกษาดานกิจกรรมนักศึกษา
3. ทักษะดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills)
ทักษะดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม หมายถึง ความสามารถในการคิดสรางสรรค การคิด
นอกกรอบที่เปดกวาง โดยกิจกรรมหรือโครงการในทักษะทางดานนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อเสริมคุณคาทางความคิดนําไปสูการปรับปรุงพัฒนางานในเชิงสรางสรรค หรือสรางสิ่งใหมที่เกิด
ประโยชนตอตนเองและสังคม เชน การสรางวิกฤติใหเปนโอกาส การเสริมสรางความเปนผูประกอบการ การ
พัฒนาหรือประดิษฐผลิตภัณฑบริการ หรือกระบวนการใหมที่มีคุณประโยชน หรือสารมารถขยายไดในเชิง
พาณิชย การพัฒนางานวิจัยสูสังคม
4. ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology skills)
ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
กิจกรรมหรือโครงการในทักษะทางดานนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาทักษะทางดานการใชเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูล
สืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว วิเคราะหขอมูล และประชาสัมพันธขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวอยางโครงการของบัณฑิตวิทยาลัยที่ใชพัฒนาทักษะทางดานนี้ ไดแก
- ผลิตสื่อสรางสรรค infographic เพื่องานวิชาการ
- 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
งานบริการการศึกษาเปนงานที่ทําหนาที่ใหบริการนักศึกษาที่กําลังศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา
ดังนี้
ระหวางที่กําลังศึกษางานบริการการศึกษาจะใหบริการตาง ๆ ดังนี้
- แจงกําหนดการลงทะเบียนและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของแตละภาคการศึกษา
- ประกาศผลการศึกษาทาง website หลังจากที่หลักสูตรแจงผลการประเมินแตละรายวิชาประจํา
ภาคการศึกษามายังงานบริการการศึกษา
- ติดตามผลการประเมินหากหลักสูตรไมแจงผลการประเมินตามที่กําหนด
- ดําเนินการตามคํารองขอของนักศึกษา เชน ขอโอนหนวยกิตรายวิชา, ขอไปเรียนตางสถาบัน, จะไป
วิจัยตางประเทศ, เปลี่ยนระดับการศึกษา เปนตน
- จัดทําหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา, Grade Report และ จัดทําหนังสือรับรองประเภทอื่นตามที่
นักศึกษาประสงคและงานบริการการศึกษาจัดทําใหได
- ใหบริการตอบคําถามที่ดําเนินงานโดยงานบริการการศึกษา
การขอสําเร็จการศึกษางานบริการการศึกษาใหบริการเพื่อขอสําเร็จการศึกษา ดังนี้
- ใหคําแนะนําและสอนวิธีการจัดพิมพวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ
- ตรวจรูปแบบการจัดพิมพวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
- ใหบริการตรวจสอบการเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
- เสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญา
- หนังสือรับรองรอการอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา (กรณีที่รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา)
หลังสําเร็จการศึกษา งานบริการการศึกษาใหบริการ ดังนี้
จัดหลักฐานการสําเร็จการศึกษา คือ หนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา และ Transcript
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10

10

ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ระดับปริญญาโท
นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
(ไมจําเปนตองรอใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา (coursework) จนครบทุกรายวิชา)
ประธานหลักสูตรเสนออาจารยผูทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ตามแบบฟอรม บฑ.44
ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
นักศึกษาจัดทําโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโครงราง
วิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ และเสนอขอสอบโครงรางฯ ภายใน 2 ภาคการศึกษา
นับแตเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เสนอผูทําหนาที่อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธรวม และกําหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไปยังประธานหลักสูตร
ประธานหลักสูตร เสนอคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ จํานวนไมนอ ยกวา 2 คน
และกําหนดสอบตามแบบฟอรม บฑ. 39 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย กอนกําหนดสอบ 15 วันทําการ
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ประกอบดวย
- ประธานคณะกรรมการสอบโครงราง คือ อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
- 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 " ผานโดยมีเงื่อนไข " หรือ "ไมผาน" อาจารยที่ปรึกษาโครงรางฯ ตองติดตามและ
ตรวจสอบการแกไขโครงรางฯ ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการสอบโครงรางฯ และสงผล การแกไข / ผลสอบ
โครงรางฯใหมตามแบบฟอรม บฑ.37 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตร และสงพรอม บฑ.1
ประธานหลักสูตร เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธจํานวนไมนอยกวา 2 คน และ
หัวขอวิทยานิพนธ/หรือสารนิพนธไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบฟอรม บฑ.1
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ประกอบดวย
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก คือ อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธหรือ
สารนิพนธ
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธรวม คืออาจารย(มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งอนุมัติหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ มีหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษา
เกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด วิธีการศึกษาวิจัยการเขียนวิทยานิพนธและการใชภาษา แกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นและปองกันมิใหเกิดการทุจริตในการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ติดตามการทําวิจัยใหเปนไป
ตามแผนงานและประเมินผลการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธทุกภาคการศึกษา
- หากวิทยานิพนธเปนงานวิจัยที่จะทําการวิจัยในคนหรือเกี่ยวกับคน นักศึกษาตองเขารับการอบรม หรือ
เขาเรียนชั่วโมงจริยธรรมการวิจัยในคนที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ ม.มหิดล
ดูรายละเอียดไดจาก www.grad.mahidol.ac.th
- นักศึกษาตองเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอคํารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจํา
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB) ภายใน 90 วัน หลังจากสอบโครงรางวิทยานิพนธกอนเริ่มดําเนินกาวิจัย
เฉพาะคณะที่ไมมีคณะกรรมการวิจัยในคน (IRB)
- หากเปนงานวิจัยที่ทําในสัตวทดลองขอใหติดตอขอคํารับรองจากกองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล โดยตรง
- เอกสารคํารับรองการทําวิจัยในคนหรือในสัตวทดลองตองใสไวในภาคผนวกของรูปเลมวิทยานิพนธดวย
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นักศึกษาทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ตามหัวขอเรื่องที่ไดรับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและตองติดตอ
กับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธอยางใกลชิด เนื่องจากนักศึกษาตองทํารายงาน
ความกาวหนาการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธในภาคเรียนที่กําลังศึกษา และเสนอแผนการทําวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธในภาคการศึกษาถัดไป ตามแบบฟอรม บฑ. 42 เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
เพื่อเปนขอมูลแกอาจารยในการประเมินผลการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ในแตละภาคการศึกษา
สงบัณฑิตวิทยาลัย
การขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
สามารถกระทําไดโดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลักและ
ประธานหลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (บฑ.49) พรอมระบุเหตุผล
นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไดตอเมื่อไดตรวจสอบวาปฏิบัติตามเกณฑตางๆตอไปนี้
ครบถวนแลว
- ใชเวลาไมนอยกวา 90 วันในการทําวิทยานิพนธ หรือ ไมนอยกวา 45 วันในการทําสารนิพนธ นับจาก
วันที่ไดรับอนุมัติหัวขอฯ จนถึงวันที่ขอกําหนดสอบ (นับรวมวันหยุดราชการดวย)
- สอบผานทุกรายวิชา ครบตามจํานวนหนวยกิต ที่กําหนดในโครงสรางหลักสูตร และได GPA 3.00
- ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
- 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)
- ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหสอบได
- เสนอเอกสารตนฉบับวิทยานิพนธหรือสารนิพนธที่เขียนดวยภาษาที่ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให
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) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก
(2) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อยางนอย 1 คน และ มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
(3) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธรวม (มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558)
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเกณฑการขอสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และออกคําสั่งแตงตั้คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
1. การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตองเปนการสอบอยางเปดเผย และสอบตามกําหนดการในคําสั่ง
ของบัณฑิตวิทยาลัย
2. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ มีหนาที่พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการ
ทําวิจัย ความรอบรูในเนื้อหา ความสามารถในการนําเสนอผลงานดานการพูดและการเขียนตลอดจน
ปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม โดย
- ประธานกรรมการสอบใหมีหนาที่กํากับและดําเนินการสอบและสรุปผลการสอบ
- กรรมการสอบผูเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก ตองแจงผลการสอบใหนศ.
ทราบภายใน 5 วันทําการนับจากวันสอบ, สงผลการสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลั กสูตร
ภายใน 15 วั น ทํ า การนั บ จากวั น สอบ, ติ ด ตามควบคุ ม การจั ด ทํ า รู ป เล ม วิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ สารนิ พ นธ
ตามมติคณะกรรมการสอบ
3. หากกรรมการสอบไมสามารถมาสอบได ใหปฏิบัติ
- ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งเลื่อนกําหนดการสอบ
- หากไมสามารถขอเลื่อนกําหนดการสอบได ประธานหลักสูตรตองขอผลการตรวจวิทยานิพนธหรือ
สารนิ พ นธ จ ากกรรมการผู ข าดสอบ เสนอไปยั ง คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขออนุ มั ติ ผ ลการสอบและ
ตองชี้แจงสาเหตุการที่กรรมการไมสามารถมาสอบได
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สําหรับนักศึกษาที่ทําการวิจัยในคนหรือในสัตวทดลองตองแจงปดโครงการวิจัยไปยัง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนหรือในสัตวทดลอง
การจัดทําตนฉบับวิทยานิพนธ/สารนิพนธและการขอรับบริการตรวจรูปแบบการจัดพิมพวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธ
1. นักศึกษาควรจัดพิมพตนฉบับวิทยานิพนธหรือสารนิพนธในสวนหนาปก หนาเสนอวิทยานิพนธหรือ
สารนิพนธหนาอนุมัติวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และหนาบทคัดยอ สงใหเจาหนาที่งานบริการการศึกษา
ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการจัดพิมพ กอนวันสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เพื่อนักศึกษาจะได
นํ า หน า เสนอวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ สารนิ พ นธ และหน า อนุ มั ติ วิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ สารนิ พ นธ ไปเสนอให
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธลง
นามไดหลังจากที่สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธปรากฏผล "ผาน" แลว
2. เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ ปรากฏผล "ผาน" แลว จากนั้นจึงนําตนฉบับวิทยานิพนธหรือสาร
นิพนธ (hard copy และ file ขอมูลวิทยานิพนธ/สารนิพนธ) ไปใหเจาหนาที่งานบริการการศึกษาตรวจสอบ
รูปแบบการจัดพิมพ (ใชเวลาประมาณ 2 วันทําการ)
3. สํ า หรั บ บทคั ด ย อ วิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ สารนิ พ นธ ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ ที่ ต อ งการเสนอให อ าจารย ช าว
ตางประเทศของหนวยภาษาตางประเทศตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา ตองจัดพิมพดวยระยะหาง
บรรทั ด 2 บรรทั ด (Double Space) แล ว นําไปเสนอที่ห นวยภาษาตางประเทศบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ดวยตนเอง
นักศึกษาตองเสนอบทคัดยอฉบับที่อาจารยชาวตางประเทศแกไข และบทคัดยอฉบับที่แกไขเรียบรอย
แลวแนบพรอมกับหนาเสนอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และหนาอนุมัติวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เสนอให
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะลงนามเปนทานสุดทายหลังจากที่คณะกรรมการ
ทานอื่น ๆ ประธานหลักสูตรและคณบดีตนสังกัดลงนามเรียบรอยแลว)

35

•

•

•

•

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 ใหถูกตองตรงกับขอมูลที่
อยูใน CD
นักศึกษาตองสงรูปเลมวิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธพรอม CD ภายใน 21 วัน (นับรวม
วันหยุดราชการ) นับจากวันที่สอบวิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ปรากฎผล "ผาน" หากเกินกวานี้ถือ
เปนการสงวิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธลาชาตองชําระคาปรับ วันละ 200 บาท
ระยะเวลาสงวิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธลาชาตองไมเกิน 90 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับจาก
วันครบกําหนดสงวิทยานิพนธหรือ สารนิพนธ หากเกิน 90 วัน บัณฑิตวิทยาลัย จะยกเลิกผลการ
สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ หากนักศึกษา ยังคงตองการรับปริญญานั้นอีก ตองขอลงทะเบียน
วิทยานิพนธใหม และเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด

นักศึกษาที่เรียนในแผนการศึกษาที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธหรือที่เรียนแผนการศึกษาที่เรียนรายวิชาและ
ทําวิทยานิพนธ ตองสงหลักฐานการเผยแพรวิทยานิพนธ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) การตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือ
(2) เสนอตอที่ประชุมวิชาการ และบทความวิจัยเรื่องเต็มไดรับการตีพิมพใน proceeding ของการ
ประชุม
ทั้งนี้ตองเปนไปตามประกาศหลักเกณฑการเผยแพรวิทยานิพนธ เพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทของบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญา มายังบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอรม บฑ. 5
นักศึกษาไดรับเอกสารหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และ Transcript หลังจากที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญาบัตร
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ระดับปริญญาเอก

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 เพื่อประเมินความรูความสามารถของ นักศึกษาในการเปนผูมีสิทธิเสนอวิทยานิพนธ
เพื่อขอรับปริญญาเอก)
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ Qualifying Examination และกําหนดสอบ
นักศึกษาสอบ Qualifying Examination ตามหลักเกณฑที่หลักสูตรกําหนด
และตามกําหนดการในคําสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานหลักสูตร สงผลการสอบ Qualifying Examination
ตามแบบฟอรม บฑ. 38 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทําการ หลังจากวันสอบ
นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
ประธานหลักสูตรเสนออาจารยผูทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ (มีคุณสมบัติตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558) ตามแบบฟอรม บฑ.44 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแตงตั้ง
นักศึกษาจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ
และเสนอขอสอบโครงรางฯ ภายใน 2 ภาคการศึกษานับแตเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ เสนอผูทําหนาที่อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธรวม
และกําหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธไปยังประธานหลักสูตร
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ประธานหลักสูตร เสนอคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา 3 คน และกําหนด
สอบ ตามแบบฟอรม บฑ. 39 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย กอนกําหนดสอบ 15 วันทําการ
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ประกอบดวย
- ประธานคณะกรรมการสอบโครงราง คือ อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ
- 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)
กรณีผ ลสอบเป น "ผ า นโดยมี เ งื่ อนไข" หรือ "ไมผาน" อาจารยที่ป รึกษาโครงรางฯ ตองติดตามและ
ตรวจสอบการแกไขโครงรางฯ ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการสอบโครงรางฯ และสงผลการแกไข / ผลสอบ
โครงรางฯใหม ตามแบบฟอรม บฑ.37 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตร และสงพรอม บฑ.1
ประธานหลั กสู ตร เสนอคณะกรรมการที่ป รึกษาวิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา 3 คน และหัว ขอ
วิทยานิพนธ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบฟอรม บฑ.1
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ประกอบดวย
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก คือ อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม คือ อาจารย(มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558)
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งอนุมัติหัวขอเรื่องวิทยานิพนธ และแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา
ทางทฤษฎี แนวคิด วิธีการศึกษา วิจัย การเขียนวิทยานิพนธ และการใชภาษา แกไขปญหาที่เกิดขึ้น และ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตในการทําวิทยานิพนธ ติดตามการทําวิจัยใหเปนไปตามแผนงานและประเมินผล
การทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา
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หากวิทยานิพนธเปนงานวิจัยที่จะทําการวิจัยในคนหรือเกี่ยวกับคน นักศึกษาตองเขารับการอบรม
หรือเขาเรียนชั่วโมงจริยธรรมการ วิจัยในคนที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ
ม.มหิดล ดูรายละเอียดไดจาก www.grad.mahidol.ac.th
นักศึกษาตองเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอคํารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจํา
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB) ภายใน 90 วัน หลังจากสอบโครงรางวิทยานิพนธกอนเริ่มดําเนินการ
วิจัยเฉพาะคณะที่ไมมีคณะกรรมการวิจัยในคน (IRB)
หากเปนงานวิจัย ที่ ทํา ในสัตว ทดลองขอใหติดตอขอคํารับรองจากกองบริหารงานวิจัย ม.มหิด ล
โดยตรง เอกสารคํารับรองการทําวิจัยในคนหรือในสัตวทดลอง ตองใสไวในภาคผนวกของรูปเลม
วิทยานิพนธดวย

นักศึกษาทําวิทยานิพนธตามหัวขอเรื่องที่ไดรับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและตองติดตอกับ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางใกลชิด เนื่องจากนักศึกษาตองทํารายงานความกาวหนา
การทําวิทยานิพนธในภาคเรียนที่กําลังศึกษา และเสนอแผนการทําวิทยานิพนธในภาคการศึกษาถัดไป
ตามแบบฟอรม บฑ. 42 เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก เพื่อเปนขอมูลแกอาจารย
ในการประเมินผลการทําวิทยานิพนธ ในแตละภาคการศึกษาสงบัณฑิตวิทยาลัย
การขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สามารถกระทําไดโดยตอง
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและประธานหลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (บฑ.49) พรอมระบุเหตุผล)
นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธ ไดตอเมื่อ ไดตรวจสอบวาปฏิบัติตามเกณฑตางๆ ตอไปนี้ครบถวนแลว
• ใชเวลาไมนอยกวา 90 วัน ในการทําวิทยานิพนธ นับจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอฯ จนถึงวันที่ขอสอบ
วิทยานิพนธ (นับรวมวันหยุดราชการ)
• สอบผานทุกรายวิชา ครบตามจํานวนหนวยกิต ที่กําหนดในโครงสรางหลักสูตรและได GPA 3.00
• สอบผานความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
• ผานการเขารวมกิจกรรมตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
• ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหสอบได
• เสนอเอกสารต น ฉบั บ วิ ท ยานิ พ นธ ที่ เ ขี ย นด ว ยภาษาที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอานลวงหนา กอนวันสอบอยางนอย 15 วันทําการ
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ประธานหลั กสู ตร เสนอกํ า หนดการสอบวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบฯ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
ตามแบบฟอรม บฑ.2 กอนกําหนดสอบ 15 วันทําการ
คณะกรรมการสอบฯ (มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ2558)มีจํานวนไม
นอยกวา 5 คน และ
(1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
(2) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อยางนอย 1 คน และ (มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ2558)
(3) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม หรืออาจารย (มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558)
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเกณฑการขอสอบวิทยานิพนธ และออกคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
1. การสอบวิทยานิพนธตองเปนการสอบอยางเปดเผย และสอบตามกําหนดการในคําสั่งของบัณฑิต
วิทยาลัย
2. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ มีหนาที่พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัย ความรอบ
รูในเนื้อหา ความสามารถในการนําเสนอผลงานดานการพูดและการเขียนตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบใน
การตอบคําถาม โดย
- ประธานกรรมการสอบใหมีหนาที่กํากับและดําเนินการสอบและสรุปผลการสอบ
- กรรมการสอบผูเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองแจงผลการสอบให นศ ทราบภายใน
5 วันทําการนับจากวันสอบ, สงผลการสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตรภายใน
15 วันทําการนับจากวันสอบ, ติดตามควบคุมการจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธตามมติคณะกรรมการสอบ
3. หากกรรมการสอบไมสามารถมาสอบได ใหปฏิบัติ
- ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งเลื่อนกําหนดการสอบ
- หากไมสามารถขอเลื่อนกําหนดการสอบได ประธานหลักสูตรตองขอผลการตรวจวิทยานิพนธหรือ
สารนิ พ นธ จ ากกรรมการผู ข าดสอบ เสนอไปยั ง คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขออนุ มั ติ ผ ลการสอบและ
ตองชี้แจงสาเหตุการที่กรรมการ ไมสามารถมาสอบได
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นักศึกษาที่ทําการวิจัยในคนหรือในสัตวทดลองตองแจงปดโครงการวิจัยไปยังคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน หรือในสัตวทดลองดวย
การจัดทําตนฉบับวิทยานิพนธและการขอรับบริการตรวจรูปแบบการจัดพิมพวิทยานิพนธ
1. นั ก ศึ ก ษาควรจั ด พิ ม พ ต น ฉบั บ วิ ท ยานิ พ นธ ใ นส ว นหน า ปก หน า เสนอวิ ท ยานิ พ นธ / หน า อนุ มั ติ
วิทยานิพนธ/ และหนาบทคัดยอ สงใหเจาหนาที่งานบริการการศึกษาตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการ
จัดพิมพ กอนวันสอบวิทยานิพนธ เพื่อนักศึกษาจะไดนําหนาเสนอวิทยานิพนธ/และหนาอนุมัติวิทยานิพนธ/
ไปเสนอใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธลงนามไดหลังจากที่สอบ
วิทยานิพนธ/ปรากฏผล "ผาน" แลว
2. เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ ปรากฏผล "ผาน" แลว จากนั้นจึงนําตนฉบับวิทยานิพนธ (hard copy
และ file ขอมูลวิทยานิพนธ) ไปใหเจาหนาที่งาานบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบการจัดพิมพ (ใชเวลา
ประมาณ 4 วันทําการ)
3. สําหรับบทคัดยอวิทยานิพนธฉบับภาษาอังกฤษ ที่ตองการเสนอใหอาจารยชาวตางประเทศ ของหนวย
ภาษาตางประเทศตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา ตองจัดพิมพดวยระยะหางบรรทัด 2 บรรทัด
(Double Space) แลวนําไปเสนอที่หนวยภาษาตางประเทศบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2
ดวยตนเอง
4. นักศึกษาตองเสนอบทคัดยอฉบับที่อาจารยชาวตางประเทศแกไข และบทคัดยอฉบับที่แกไขเรียบรอย
แลวแนบพรอมกับหนาเสนอวิทยานิพนธ และหนาอนุมัติวิทยานิพนธ เสนอใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม
(คณบดีบัณฑิตจะลงนามเปนทานสุดทายหลังจากที่คณะกรรมการทานอื่น 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 ใหถูกตองตรงกับขอมูลที่อยูใน
CD
นักศึกษาตองสงรูปเลมวิทยานิพนธพรอม CD ภายใน 21 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับจากวันที่
สอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธ ปรากฎผล "ผาน" หากเกินกวานี้ถือเปนการสงวิทยานิพนธลาชาตอง
ชําระคาปรับ วันละ 200 บาท
ระยะเวลาสงวิทยานิพนธลาชาตองไมเกิน 90 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับจากวันครบกําหนดสง
วิทยานิพนธ หากเกิน 90 วัน บัณฑิตวิทยาลัย จะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธนิพนธ หากนักศึกษา
ยังคงตองการรับปริญญานั้นอีก ตองขอลงทะเบียนวิทยานิพนธใหม และเริ่มขั้นตอนการทํา
วิทยานิพนธใหมทั้งหมด

นักศึกษา ป.เอก ตองสงหลักฐานการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูลสากลและมีผูประเมิน และเปนไปตามหลักเกณฑการตีพิมพผลงานวิจัย
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญา มายังบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอรม บฑ. 5
นักศึกษาไดรับเอกสารหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาและ Transcript หลังจากที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญาบัตร
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การใหบริการดานภาษาตางประเทศ
งานศูนยภาษาเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ใหบริการแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยและบุคคล
ทั่วไป ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID) ในระดับบัณฑิตศึกษา
2. จัดทําขอสอบและกําหนดมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
3. เปนศูนยสอบมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในระดับประเทศและนานาชาติ เชน MU Grad Test,
TOEFL และอื่นๆ
4. บริการตรวจบทคัดยอ (Abstract) วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
5. จั ด อบรมภาษาอั ง กฤษเชิ ง วิ ช าการ ภาษาอั ง กฤษเชิ ง ธุ ร กิ จ ภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ วิ ช าชี พ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบเขาสถาบันการศึกษาตางๆ ทุกระดับ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เชน MU Grad Test, TOEFL-ITP, IELTS สําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
6. จัดอบรมหลักสูตรภาษาตางๆในการเตรียมความพรอมทักษะการใชภาษาตางๆ เชน ภาษาไทย
สําหรับคนตางชาติ ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน เปนตน
7. จัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรูความสามารถดานทักษะการใชภาษาอังกฤษของพนักงานใน
องคกร (English for Corporates) ที่ออกแบบโดยเฉพาะ 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 (หลักสูตรระยะสั้น) สําหรับนักศึกษา อาจารย และบุคคลทั่วไป (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
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดไดที่
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php
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10

10

เบอรโทรศัพท ติดตอสําหรับนักศึกษา

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
ที่อยู: ชั้น1 ตึกวิจัย(R) คณะวิทยาศาสตร ถนนพระราม 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-5206-7, 0-2354-7173
- บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ที่อยู: ชั้น 3 อาคารรักษสิ่งแวดลอม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
โทร. 0-2411-2002, 0-2419-9484-85
- บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร
ที่อยู: อาคารพรีคลินิก ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 0-2200-7661-2
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