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ประกาศ 
บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง กําหนดการลงทะเบียนและการชําระคา่ธรรมเนียมการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓   

----------------------------------------- 
 เพ่ือให้การลงทะเบียนเรียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงกําหนดการลงทะเบียน
และการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับการศึกษาภาคต้น การศึกษาภาคปลาย และการศึกษาภาคฤดูร้อน       
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังต่อไปน้ี 

๑. กําหนดการลงทะเบียนและชาํระค่าธรรมเนยีมการศึกษา (เอกสารแนบท้ายประกาศ) 
๒.   ลงทะเบียนระบบ e-registration ที่  https://graduate.mahidol.ac.th  
๓.  จํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา 

 ๓.๑.  ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรภาคปกติให้ลงทะเบียนได้ในภาคต้นและภาคปลาย คือ ไม่น้อยกว่า ๙  
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และสําหรับภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๖ หน่วยกิต หรือตาม
แผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

 ๓.๒ ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรภาคพิเศษให้ลงทะเบียนได้ในภาคต้น และ ภาคปลายไม่น้อยกว่า ๖  
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต หรือตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

 ๓.๓ นักศึกษาที่มีความจําเป็นต้องลงทะเบียนด้วยจํานวนหน่วยกิตที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
ข้างต้น ต้องย่ืนแบบฟอร์ม AS-3-10 (คําร้องทั่วไป) ขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อน
การลงทะเบียนในระบบ e-registration  

 ๓.๔ กรณีที่นักศึกษาไม่ลงทะเบียนรายวิชาใดๆ ให้ระบุ “No Course Taken” 
  ๓.๕ กรณีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนโดยระบุ “Voluntarily Suspend” 

 ๔.  การลงทะเบียนวิทยานิพนธห์รือสารนพินธ ์
 ๔.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนเพ่ือทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานหลักสูตร และนักศึกษาต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญ 
(มิใช่นักศึกษาทดลองเรียน) 

 ๔.๒ กรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์แล้ว และยังไม่ปรากฏผลสอบ 
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ “ผ่าน” นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ทุก
ภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ คือ ภาค
การศึกษาที่ปรากฏผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เป็น “ผ่าน” 
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 ๕. การชําระเงินคา่ลงทะเบียน 
 ๕.๑  นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดย

นักศึกษาสามารถชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ธนาคารที่ปรากฏใน INVOICE ดังน้ี 
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)    

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 ๕.๒  วิธีการชําระเงินค่าลงทะเบียนมีดังน้ี 
๕.๒.๑  ชําระด้วยเงินสด โดยนํา INVOICE ไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารตามจํานวนเงิน

ที่ปรากฏใน INVOICE และไม่ต้องเขียนใบนําฝาก (Pay in) เจ้าหน้าที่ธนาคาร 
จะประทับตราธนาคารและลงช่ือใน INVOICE เพ่ือใช้เป็นหลักฐานการชําระเงิน
แทนใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนได้ และนักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมธนาคาร
ตามที่ธนาคารกําหนด       

๕.๒.๒ ชําระเงินผ่านช่องทาง Electronic ดังน้ี 
                                        (๑)  ชําระผ่านทาง Internet-banking 
                                        (๒)  ชําระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร 
                                        (๓)  ชําระผ่านระบบ QR Payment 

 ข้อควรระวัง การชําระเงินผ่านช่องทาง Electronic ต้องระบุ Comp.code หรือ Service 
code ของแต่ละธนาคารให้ถูกต้อง หากระบุ Comp.code หรือ Service code ไม่ถูกต้อง เงินที่ชําระผ่านช่องทางนี้จะ
ไม่ปรากฏการชําระเงินในระบบของบัณฑิตวิทยาลยั ทั้งน้ีสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินได้ที่ระบบ e-registration 
หลังจากชําระเงินประมาณ ๓ วันทําการ 

๕.๒.๓ เมื่อนักศึกษาชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ๓ วันทําการ นักศึกษา
สามารถดาวนโ์หลดหนังสือรับรองการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ระบบ e-registration 

 ๖. การชําระค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้าและชําระค่าลงทะเบียนล่าช้า 
   นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าและนักศึกษาที่ชําระค่าลงทะเบียนหลังจากวันสุดท้ายของการชําระเงิน

ค่าลงทะเบียนปกติของแต่ละภาคการศึกษา ถือว่าเป็นการชําระค่าลงทะเบียนล่าช้า ต้องชําระค่าปรับการชําระเงิน
ล่าช้าเหมาจ่ายคนละ ๒,๐๐๐ บาท  นักศึกษาที่ชําระค่าลงทะเบียนล่าช้าให้ดําเนินการ  ดังน้ี 

 ๖.๑ เข้าระบบ e-registration ระบบจะแสดงข้อความ“Student must pay fine for your 
late payment” 
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 ๖.๒ นักศึกษา Download Invoice และนํา Invoice ไปชําระค่าปรับจํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท  
ที่ธนาคารที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ตามที่ปรากฏใน Invoice ดังน้ี 

            ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)    
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 นักศึกษาที่ค้างชําระค่าปรับการชําระเงินล่าช้าจะไม่สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได้ 

๗.  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน 
  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้น ระบบการลงทะเบียนจะออกหลักฐานการลงทะเบียนให้กับ

นักศึกษา หากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน นักศึกษาจะต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนในครั้งแรก
ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนได้ ด้วยวิธีการเพิ่ม-ลด ผ่านระบบ  
e-registration ภายในกําหนดการลงทะเบียนเพ่ิม-ลด ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หากดําเนินการหลังจากกําหนดการน้ี
จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ (ถ้ามี)  

  หลักฐานการลงทะเบียนที่บัณฑิตวิทยาลัยออกให้กับนักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการ
ลงทะเบียนหากยังไม่ชําระเงินค่าลงทะเบียน ดังน้ัน นักศึกษาจะต้องตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้อง ก่อน
ส่งข้อมูลการลงทะเบียนมายังบัณฑิตวิทยาลัย หรือหากต้องการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
รายการที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หลักสูตรจะต้องแจ้งเพื่อขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา หากหลักสูตรแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย
ภายหลังจากที่ออกหลักฐานการลงทะเบียนให้กับนักศึกษาแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่หลักสูตรแจ้งมาจะมีผลในภาค
การศึกษาถัดไป 

 ๘. การขอคนืเงินค่าหน่วยกิตและคา่ธรรมเนยีมการศึกษา 
  นักศึกษาสามารถขอคืนเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ภายใต้เง่ือนไขดังน้ี 

๘.๑ ขอลดรายวิชาภายในกําหนดการลงทะเบียนเพ่ิม – ลดรายวิชา หรือ 
๘.๒ รายวิชาน้ันไม่เปิดสอน  หรือ 
๘.๓ หลักสูตร หรือ บัณฑิตวิทยาลัย ไม่อนุมัติการลงทะเบียนรายวิชาน้ัน 

  การขอคืนเงินค่าหน่วยกิตให้ย่ืนแบบฟอร์ม AS-3-05 (ขอคืนเงินค่าหน่วยกิต) การขอคืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้ย่ืนแบบฟอร์ม  AS-3-10 (คําร้องทั่วไป) พร้อมแนบหลักฐานการชําระเงิน เช่น Invoice ฉบับที่นักศึกษา
นําไปชําระเงินที่เคาเตอร์ธนาคาร และเจ้าหน้าที่ธนาคารประทับตรารับเงิน หรือหลักฐานแสดงการชําระเงินผ่าน
ช่องทางที่กําหนด ในข้อ ๕.๒.๒ พร้อมแนบหลักฐานการลงทะเบียน (Course List) ฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ย่ืน
แบบฟอร์มขอคืนเงินภายในกําหนดการของบัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น หากยื่นแบบฟอร์มขอคืนเงินหลังกําหนดการขอ
คืนเงิน บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน 
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 ๙.    การถอนรายวิชา (Withdrawal)     
   นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาได้หลังจากสิ้นสุดช่วงการลงทะเบียนเพ่ิม – ลดรายวิชา จนถึง  
๑ สัปดาห์ก่อนการสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชาน้ันๆ รายวิชาที่ขอถอนจะปรากฏช่ือรายวิชาและสัญลักษณ์ “W”  ในใบ
แสดงผลการศึกษา 

 ๑๐.  การลงทะเบียนเรียนซํ้า (Regrade) 
   รายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาบังคับของหลักสูตร ต้องได้รับผลการประเมิน
สัญลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า “B” และรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือกต้องได้รับผลการประเมินสัญลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า “C” ถ้า
ได้ผลการประเมินสัญลักษณ์ตํ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําเพ่ือให้ได้ผลการประเมินรายวิชาตาม
สัญลักษณ์ที่ระบุ รายวิชาหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาบังคับต้องลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาเดิม ถ้าเป็นรายวิชา
ในหมวดวิชาเลือกสามารถลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาเดิมหรือเลือกวิชาอ่ืนที่มีจํานวนหน่วยกิตเท่ากันแทนได้ ใน
การลงทะเบียนเรียนซ้ําต้องระบุรายละเอียด ได้แก่ ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ของรายวิชาเดิมที่ต้องการ 
เรียนซ้ํา  ทั้งน้ีผลการศึกษารายวิชาที่เรียนซ้ําจะได้ผลการประเมินสัญลักษณ์ไม่สูงกว่า “B”    

 ๑๑.  รายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ “I” (รอการประเมินผล) มี ๓ กรณี ดังนี้ 
 “I” กรณีที่ ๑  นักศึกษาต้องสอบใหม่หรือส่งผลงานเพ่ิมเติมภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่อาจารย์  
                              ผู้สอนแจ้งผลการสอบ                                    
  “I” กรณีที่ ๒  นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมและได้รับการประเมินผลใหม่ ภายในภาคการศึกษา

ถัดไป 
 “I” กรณีที่ ๓  นักศึกษาต้องเรียนซ้ําอีกคร้ังในโอกาสแรกที่วิชาน้ันเปิดสอน 

 นักศึกษาท่ีได้รับการประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ “I” ไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาที่ได้รับการ
ประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ “I” ในทุกกรณีแต่ต้องดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดแต่ละกรณี และเมื่อสิ้นสุด
กําหนดการแก้ไขสัญญลักษณ์ “I” แต่ละกรณีแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องแจ้งผลการประเมิน โดยแก้ไข
สัญลักษณ์“I” ผ่านระบบ Grade Online จะทําให้ผลการประเมินสัญลักษณ์ “I” ที่ได้รับการประเมินในครั้งแรก 
เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์การประเมินผลที่มีแต้มประจํา เช่น A หรือ B หรือ C หรือ D หรือ F หรือเป็นสัญลักษณก์าร
ประเมินผลที่ไม่มีแต้มประจํา เช่น S หรือ U หรือ AU 

 ๑๒.  การเข้าเรียนรายวิชาที่ลงทะเบียน 
   นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการประเมินผลในรายวิชาน้ัน  

 ๑๓.  การไม่ได้เข้าเรียนในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียน 
   นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาผ่านระบบ e-registration แต่มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถเข้าเรียน
รายวิชาน้ันได้ นักศึกษาต้องขอลด (Drop) รายวิชาน้ันทันที เนื่องจากรายวิชาน้ันจะปรากฏในประวัติการลงทะเบียน
รายวิชาของนักศึกษาและจะส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถขอจบการศึกษาได้ เน่ืองจากไม่ปรากฏผลการประเมินเพราะ
นักศึกษาไม่ได้เข้าเรียน 
 



หน้า ๕/๗ 
 

  ๑๔.  การขอลาพักการศึกษา 
 ๑๔.๑   นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาได้ เมื่อได้ศึกษาและทําการสอบเสร็จสิ้นไปแล้วอย่างน้อย ๑ 

ภาคการศึกษา และต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ โดยนักศึกษาต้องย่ืนแบบฟอร์ม 
AS-3-09 คําร้องขอลาพักการศึกษา/ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา พร้อมระบุสาเหตุ
ของการลาพักการศึกษา และหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) เพ่ือขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรก่อนการลงทะเบียนในแต่ละภาค
การศึกษาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ 

 ๑๔.๒   เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องชําระ
ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา จํานวนเงิน
ภาคการศึกษาละ ๔,๐๐๐ บาท และลงทะเบียนโดยระบุ “Voluntarily Suspend” พร้อม
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือคงสภาพนักศึกษา 

 ๑๔.๓   นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลาพักการศึกษาแล้ว 
นักศึกษาจะต้องย่ืนแบบฟอร์ม AS-3-10 (คําร้องทั่วไป) เพ่ือขอกลับเข้าศึกษาในภาค
การศึกษาถัดไป ต่อประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนกําหนดการ
ลงทะเบียนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 

๑๕. การพ้นสภาพการเป็นนกัศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอช่ือนักศึกษาเพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี 
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังน้ี 

๑๕.๑   นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนประจําภาคการศึกษา 
๑๕.๒   นักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคการศึกษา  

๑๖. นักศึกษาที่ไม่ต้องลงทะเบียนและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป 
 บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาค
การศึกษา หากสามารถดําเนินการตามเง่ือนไขที่กําหนดแล้วเสร็จ ดังน้ี 
 ๑๖.๑ นักศึกษาที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาศึกษาตามแผนการศึกษา  

นักศึกษาต้องดําเนนิการต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ 
ระยะเวลาท่ีต้องดําเนินการแลว้เสร็จ 

ประจําภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประจําภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องศึกษา
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรให้ได้ผลการศึกษา
ตามเกณฑ์ทุกรายวิชาและได้ G.P.A. ไม่ตํ่ากว่า 
๓.๐๐ รวมทั้งสอบภาษาอังกฤษผ่าน  

ภายในไม่เกิน
วันศุกร์ที่ ๗ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

 
 

ภายในไม่เกิน
วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

 
 

๒. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท/ปริญญาเอก ต้อง
สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้ ปรากฏผล  
“ผ่าน” 

ภายในไม่เกิน
วันศุกร์ที่ ๗ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

ภายในไม่เกิน
วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

 



หน้า ๖/๗ 
 

 ๑๖.๒ นักศึกษาที่สิ้นสุดระยะเวลาศึกษาตามแผนการศึกษา หรือระยะเวลาศึกษาสูงสุดของ 
แต่ละหลักสูตร 

 
 นักศึกษาที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาศึกษาตามแผนการศึกษา หรือระยะเวลาศึกษาสูงสุดของแต่ละ

หลักสูตรหากไม่สามารถดําเนินการตามเง่ือนไขที่กําหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ที่กําหนดไว้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนและ
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามกําหนดการลงทะเบียนประจําแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือคงสถานภาพนักศึกษา  
 นักศึกษาที่สิ้นสุดระยะเวลาศึกษาตามแผนการศึกษา จะต้องเสนอขอขยายระยะเวลาศึกษาก่อน
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปและต้องชําระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จ
การศึกษา (ภาคต้น ภาคปลาย ภาคการศึกษาละ ๔,๐๐๐ บาท และภาคฤดูร้อน ๒,๐๐๐ บาท) การขอขยายระยะเวลา
ศึกษาต้องไม่เกินระยะเวลาศึกษาสูงสุดของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  
 นักศึกษาที่ศึกษาครบระยะเวลาศึกษาสูงสุดของแต่ละหลักสูตรแล้ว หากไม่สามารถดําเนินการตาม
เง่ือนไขที่กําหนดแล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 นักศึกษาที่ลงทะเบียนก่อนที่จะปรากฏผลสอบสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ “ผ่าน” และ
สามารถดําเนินการตามเง่ือนไขที่กําหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ที่กําหนด ไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องย่ืน
แบบฟอร์ม AS-3-16 (การขอยกเลิกการลงทะเบียน) แต่หากนักศึกษาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังวันที่
ปรากฏผลสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนพินธ์มีผล “ผ่าน” จะไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 

 
 
 
 

นักศึกษาต้องดําเนนิการต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ 
ระยะเวลาท่ีต้องดําเนินการแลว้เสร็จ 

ประจําภาคต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประจําภาคปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประจําภาคฤดรู้อน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ต้องศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรให้
ได้ผลการศึกษาตามเกณฑ์ทุกรายวิชาและได้ 
G.P.A. ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ รวมทั้งสอบ
ภาษาอังกฤษผ่าน  

ภายในไม่เกิน 
วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 
 
 

 

ภายในไม่เกิน 
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๓ 
 
 

 

ภายในไม่เกิน 
วันศุกร์ที่ ๓๐ 

เมษายน ๒๕๖๔ 
 

 
 

๒. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท/ปริญญาเอก 
ต้องสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้ 
ปรากฏผล  “ผา่น” 

ภายในไม่เกิน 
วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

ภายในไม่เกิน 
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๓ 

ภายในไม่เกิน 
วันศุกร์ที่ ๓๐ 

เมษายน ๒๕๖๔ 





ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
1. เปิด-ปิด ภาคการศึกษา จ. 10 ส.ค. - ศ. 4 ธ.ค. 63 จ. 4 ม.ค. -  ศ. 30 เม.ย. 64 จ. 24 พ.ค. - ศ. 16 ก.ค. 64
2. หลักสูตรระบุอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตร จ. 15 มิ.ย. - ศ. 3 ก.ค. 63 จ. 9 พ.ย. - ศ. 27 พ.ย. 63 จ. 12 เม.ย. - 30 เม.ย. 64

3. นักศึกษาเริ่มพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบการลงทะเบียน ตั้งแต่ จ. 6 ก.ค. 63 เป็นต้นไป ตั้งแต่ จ. 30 พ.ย. 63 เป็นต้นไป ตั้งแต่ จ. 3 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

4. การลงทะเบียนด้วยระบบ e-registration ท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th และชําระค่าลงทะเบียน
4.1 ลงทะเบียนปกติ จ. 6 ก.ค. - ศ. 17 ก.ค. 63 จ. 30 พ.ย. - ศ. 11 ธ.ค. 63 จ. 3 พ.ค. - ศ. 7 พ.ค. 64
4.2 ปิดการลงทะเบียนช่วงปกติ ส. 18 ก.ค. - อา. 9 ส.ค. 63 ส. 12 ธ.ค. 63 - อา. 3 ม.ค. 64 ส. 8 พ.ค. - อา. 23 พ.ค. 64
4.3 ชําระเงินค่าลงทะเบียนของการลงทะเบียนปกติ  วันสุดท้ายภายในเวลา
ไม่เกิน 23.00 น. (หากชําระเงินหลังจากกําหนดนี้ถือว่าเป็นการชําระเงิน
ล่าช้าต้องชําระค่าปรับจํานวน 2,000 บาท)

ศ. 7 ส.ค. 63 ศ. 1 ม.ค. 64 ศ. 21 พ.ค. 64

4.4 ลงทะเบียนล่าช้า จ. 10 ส.ค. - ศ. 21 ส.ค. 63 จ. 4 ม.ค. -  ศ. 15 ม.ค. 64 จ. 24 พ.ค. - ศ. 28 พ.ค. 64
4.5 ชําระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า ส. 8 ส.ค. - ศ. 11 ก.ย. 63 ส. 2 ม.ค. - ศ. 5 ก.พ. 64 ส. 22 พ.ค. - ศ. 11 มิ.ย. 64

* 4.6 ชําระค่าปรับการชําระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า จํานวน 2,000 บาท จ. 10 ส.ค. - ศ. 2 ต.ค. 63 จ. 4 ม.ค. -  ศ. 26 ก.พ. 64 จ. 24 พ.ค. - ศ. 18 มิ.ย. 64
4.7 ลงทะเบียนเพ่ิม-ลดรายวิชา (สามารถคืนเงินค่าหน่วยกิตลดรายวิชาได้) จ. 10 ส.ค. - ศ. 21 ส.ค. 63 จ. 4 ม.ค. -  ศ. 15 ม.ค. 64 จ. 24 พ.ค. - ศ. 28 พ.ค. 64
4.8 ย่ืนแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าหน่วยกิตสําหรับรายวิชาที่ขอลดรายวิชา
ช่วงเพ่ิม-ลดรายวิชา

จ. 10 ส.ค. - พ. 9 ก.ย. 63 จ. 4 ม.ค. - พ. 3 ก.พ. 64 จ. 24 พ.ค. - ศ. 16 มิ.ย. 64

4.9 ชําระค่าลงทะเบียนเพ่ิม กรณีลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชา จ. 10 ส.ค. - ศ. 11 ก.ย. 63 จ. 4 ม.ค. - ศ. 5 ก.พ. 64 จ. 24 พ.ค. - ศ. 18 มิ.ย. 64
4.10 ขอถอนรายวิชา (Withdrawal)  ไม่สามารถขอคืนเงินค่าหน่วยกิตได้ ส. 22 ส.ค. - ศ. 27 พ.ย. 63  

หรือ 1  สัปดาห์ก่อนการสอบ
คร้ังสุดท้ายของวิชานั้น

ส. 16 ม.ค. - ศ. 23 เม.ย. 64 
หรือ 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ

คร้ังสุดท้ายของวิชานั้น

  ส. 29 พ.ค. - ศ. 9 ก.ค. 64  
หรือ 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ

คร้ังสุดท้ายของวิชานั้น
5. อาจารย์ท่ีปรึกษา/ประธานหลักสูตรแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการ

ลงทะเบียน
6. ระบบจะจัดทํา Invoice, Course List พร้อมท้ังแจ้งให้นักศึกษาทราบทาง e-mail และนักศึกษา Download Invoice และ Course List และนํา Invoice ไปชําระ

ค่าลงทะเบยีนท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารหรือผ่านช่องทาง electronic
6.1 ลงทะเบียนปกติ
6.2 ลงทะเบียนล่าช้า
6.3 ลงทะเบียนเพ่ิม-ลด

7. ประกาศจํานวนและรายช่ือนักศึกษาท่ีลงทะเบียนแต่ละรายวิชาพร้อม
สถานภาพการชําระเงิน ท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th ในส่วน
 e-registration

ตั้งแต่ จ. 20 ก.ค. 63 เป็นต้นไป ตั้งแต่ จ. 14 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป ตั้งแต่ จ. 17 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

8. กรณีนักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนและ/ หรือไม่ชําระเงินค่าลงทะเบียนต้อง
ติดต่องานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อตรวจสอบ
สถานภาพนักศึกษา

จ. 14 ก.ย. - ศ. 25 ก.ย. 63 จ. 8 ก.พ. - ศ. 19 ก.พ. 64 -

9. งานบริการการศึกษาเสนอรายช่ือนักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียน และ / 
หรือไม่ชําระเงิน ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อตัดพ้นสภาพนักศึกษา

ศ. 2 ต.ค. 63 ศ. 26 ก.พ. 64 -

**10. ปิดระบบการลงทะเบียน e-registration จ. 23 พ.ย. - อา. 29 พ.ย. 63 จ. 26 เม.ย. - อา 3 พ.ค. 64 จ. 28 มิ.ย. - อา. 4 ก.ค. 64
11. นักศึกษาทําการประเมินรายวิชาออนไลน์ จ. 9 พ.ย. - จ. 21 ธ.ค. 63 จ. 5 เม.ย. - จ. 17 พ.ค. 64 จ. 26 ก.ค. - จ. 16 ส.ค. 64
12. หลักสูตรแจ้งการประเมินผลแต่ละรายวิชาประจําภาคการศึกษาผ่าน 

Online
ภายใน ศ. 25 ธ.ค. 63 ภายใน ศ. 21 พ.ค. 64 ภายใน ศ. 23 ก.ค. 64

13. ปรากฎผลการศึกษาทาง Website
http://www.grad.mahidol.ac.th ในส่วน e-registration

ข้อมูล ณ วันท่ี  31 มกราคม 2563

**  กรณีมีความจําเป็นต้องลงทะเบียน หลังจากปิดการลงทะเบียนระบบ e-registration ไปแล้ว  เช่น กรณีนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษา นักศึกษาต้องย่ืนแบบฟอร์มขอ
ลงทะเบียน ด้วยแบบฟอร์ม AS-3-06

12 วัน นับจากวันที่นักศึกษาเข้ามาลงทะเบียน

กําหนดการลงทะเบียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ปีการศึกษา  2563
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม
กําหนดการ

ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับข้อมูลการลงทะเบียนจากนักศึกษา

ตั้งแต่ พ. 30 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป ตั้งแต่ พฤ. 27 พ.ค.64 เป็นต้นไป ตั้งแต่ ศ. 30 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

หมายเหตุ
 *  นักศึกษา Download Invoice ค่าปรับการชําระเงินล่าช้าจํานวน 2,000 บาท ท่ีระบบ e-registration และนําไปชําระท่ีธนาคารท่ีบัณฑิตวิทยาลัยระบุใน Invoice




