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ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา ประธานหลักสูตร และผูท่ีเกี่ยวของระดับบัณฑติศกึษา 

ในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 
……………………………………. 

 
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 

บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดทําประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และผู
ที่เกี่ยวของระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ดังน้ี 

 
การรับสมัครนักศึกษาและการรายงานตัวเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 
1. การเปดรับสมัครนักศึกษา ใหดําเนินการผานระบบออนไลนเทานั้น ท้ังนักศึกษาไทยและ

นักศกึษาตางชาติ 
2. หลักสูตรที่มีการสอบขอเขียน สามารถปรับวิธีการสอบคัดเลือกเปนแบบสัมภาษณหรือ take 

home examination ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหลักสูตร 
3. การสอบสัมภาษณเพ่ือรับนักศึกษาใหดําเนินการผานระบบออนไลน ทั้งนักศึกษาไทยและ

นักศึกษาตางชาติ ยกเวนในกรณีที่หลักสูตรมีความจําเปนจะตองสัมภาษณนักศึกษาโดยตรง ขอใหหลักสูตร
เลื่อนการสอบสัมภาษณโดยตรงไปกอน และแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

4. บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง website 
5. การรายงานตัวเขาศึกษาสําหรับนักศึกษาไทย ใหดําเนินการผานระบบรายงานตัวออนไลน

เทานั้น ไมตองเขามารายงานตัวดวยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาตางชาติท่ียังไมไดเดินทางเขา
มายังราชอาณาจักรไทย ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะออก Letter of Acceptance ชนิดท่ี ไมสามารถ นําไปขอ 
วีซาเขาราชอาณาจักรไทยได นักศึกษาจึงจะไมสามารถเดินทางเขามาในราชอาณาจักรไทยไดในขณะนี้แต
นักศึกษาสามารถรายงานตัวผานระบบรายงานตัวออนไลน (เพ่ือจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนแบบทางไกล) ได และบัณฑิตวิทยาลัยจะไดออก Letter of Acceptance ชนิดท่ีสามารถนําไป
ขอวีซาไดใหนักศึกษาภายหลังจากที่สถานการณคล่ีคลายแลว เพ่ือท่ีนักศึกษาจะสามารถนําไปขอวีซาเดิน
ทางเขามาในราชอาณาจักรไทยเพ่ือศึกษาตอไป สําหรับนักศึกษาตางชาติท่ีขณะนี้พํานักอยูในราชอาณาจักร
ไทยแลว ใหดําเนินการรายงานตัวผานระบบรายงานตัวออนไลนเทานั้น ไมตองเขามารายงานตัวดวยตนเองที่
บัณฑิตวิทยาลัย  

6. การตรวจสุขภาพแรกเขา บัณฑิตวิทยาลัยเลื่อนกําหนดการตรวจสุขภาพแรกเขาออกไปอยาง
ไมมีกําหนด ทั้งน้ีจะแจงกําหนดการในภายหลังขึ้นอยูกับสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19  
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การสอบมาตรฐานความรูภาษาองักฤษ 
1. บัณฑิตวิทยาลัยจะเปดการทดสอบภาษาอังกฤษ (MU Grad test และ MU Grad plus) 

ในชวงน้ีใหเฉพาะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเทานั้น ไมเปดใหบุคคลภายนอกเขาทดสอบ 
2. การทดสอบภาษาอังกฤษจะดําเนินการในวิทยาเขตศาลายา ที่หองปฏิบัติการทดสอบภาษา 

(MU Sound Lab) อาคารบัณฑิตวิทยาลัยชั้น 3 เทานั้น จะไมมีการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษในวิทยาเขต
อ่ืน 

3. การทดสอบภาษาอังกฤษที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดวันละ 2 รอบๆ ละ 5 คน เทานั้น เพ่ือ
รักษาระยะหางระหวางกันประมาณ 2 เมตร 

4. บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาจัดลําดับความสําคัญในการที่จะตองมี “ผลสอบภาษาอังกฤษมี
ผลผาน” ของผูสมัครสอบ โดยจะพิจารณาและจะอนุญาตใหสอบเฉพาะนักศึกษาท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งยวด
ที่จะตองมี “ผลสอบภาษาอังกฤษมีผลผาน” เทานั้น เชน นักศึกษาที่จําเปนจะตองมีผลสอบภาษาอังกฤษมีผล
ผานเพ่ือที่จะสามารถสอบปองกันวิทยานิพนธได นักศึกษาที่ใชเวลาครบกําหนดสูงสุดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เปนตน 

5. กรณีนักศึกษาใหมที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือผลสอบภาษาอังกฤษไมผานเกณฑรับเขา 
ขอใหหลักสูตรพิจารณารับเขาศึกษาในสถานะ “นักศึกษาทดลองเรียน” ไปกอน จนกวาจะสามารถแสดงผล
สอบภาษาอังกฤษที่ผานเกณฑรับเขาเรียบรอยแลว โดยนักศึกษาสามารถแสดงผลภายใน 1 ปการศึกษา
หลังจากที่บัณฑติวิทยาลัยเปดใหมีการทดสอบตามปกติ 

6. กรณีนักศึกษาทดลองเรียนปจจุบันท่ีติดดวยเงื่อนไขวาไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือผลสอบ
ภาษาอังกฤษไมผานเกณฑรับเขา ใหคงสถานะเปนนักศึกษาทดลองเรียนและศึกษารายวิชาในสถานะนี้ไวกอน 
บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการขยายระยะเวลาการเปนนักศึกษาทดลองเรียนออกไปกอนจนกวาสถานการณจะ
คลี่คลายและใหสามารถแสดงผลสอบภาษาอังกฤษไดภายใน 1 ปการศึกษาหลังจากท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเปดใหมี
การทดสอบตามปกติ 

7. บัณฑิตวิทยาลัยงดการสอบ TOEFL-ITP ในชวงนี้จนกวาสถานการณจะคลี่คลาย 
 
การเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคม (Soft Skills) 
เน่ืองจากจะไมมีการจัดกิจกรรมที่ตองมีปฏิสัมพันธกันเปนกลุมทุกชนดิในชวงเวลานี้ นักศึกษาที่จําเปน

จะตองมีผลการเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคม (soft skill) เพ่ือที่จะสามารถขอ
สําเร็จการศึกษา ขอใหเขารวมกิจกรรมนี้แบบออนไลน ใหครบถวนตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้จนกวา
สถานการณจะคลี่คลาย 

 
การเรียนการสอนในระดับบัณฑติศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาขอใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง 

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับสถานการณ COVID-19 ในกรณีที่ไมสามารถมาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได พ.ศ. 2563  
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การขยายระยะเวลาการศกึษา 
นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาเน่ืองจากผลกระทบของสถานการณการ

ระบาด COVID-19 ตองเปนผูที่อยูระหวางการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธโดยมีหัวขอวิทยานิพนธหรือสาร
นิพนธที่ไดรับการอนุมัติแลว และมีความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธอยางตอเน่ือง  

1. นักศกึษาที่กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของแผนการศึกษาและยังไมเกินระยะเวลา
สูงสุดตามเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา และคาดวาจะไมสามารถสําเร็จการศึกษาได เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562 ตองสงเอกสารเพ่ือขอขยายเวลาการศึกษา หากไดรับการอนุมัติจากบัณฑิต
วิทยาลัยใหขยายเวลาการศึกษาได จะไดรับการยกเวนคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาเปนเวลา 2 ภาค
การศึกษา คอื ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563  

2. นักศึกษาที่ไดรับการขยายระยะเวลาการศึกษาในปการศึกษา 2562 (กรณีไมสามารถสําเร็จ
การศึกษาตามแผนการศึกษาและยังไมเกินระยะเวลาสูงสุดตามเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา) และคาด
วาจะไมสามารถสําเร็จการศึกษาได เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562 ตองสงเอกสารเพ่ือขอ
ขยายเวลาการศึกษา หากไดรับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหขยายเวลาการศึกษาได จะไดรับการยกเวนคา
รักษาสภาพการเปนนักศึกษาเปนเวลา 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562 และภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศกึษา 2563  

3. นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูและปการศึกษา 2562 เปนปที่ใชเวลาสูงสุดตามเกณฑมาตรฐาน
ระดับบัณฑิตศึกษา และคาดวาจะไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562 
จะตองสงเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาสูงสุดมาที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดําเนินการขออนุมัติจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตอไป หากนักศึกษาไดรับอนุมัติใหขยาย
เวลาการศึกษาได บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเวนคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาเปนเวลา 2 ภาคการศึกษา คือ 
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562 และภาคการศกึษาที่ 1 ปการศึกษา 2563  

 
การสอบสารนิพนธ การสอบวัดคณุสมบัติ การสอบโครงรางวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ

ในระดับบัณฑิตศึกษา 
1. การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติ 

ขอใหเลื่อนกําหนดการสอบออกไปกอนจนกวาสถานการณจะคลี่คลายหรือจนกวาจะมี
ประกาศเปนอยางอื่น 

2. การสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ การสอบสารนพินธ และการสอบวิทยานิพนธ 
การสอบจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งสอบอยางเครงครัด การสอบตองเปนไปตาม

กําหนดเวลาและสถานท่ีที่ระบุไวในคําสั่ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการสอบที่ไมเปนไปตามคําสั่ง
สอบ ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกอนการดําเนินการ หากการสอบดําเนินการกอนที่จะ
ไดรับอนุมัติ การสอบคร้ังนั้นถือเปนโมฆะ 

การสอบโดยทางไกลโดยใชระบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 
สามารถดําเนินการไดหลังจากไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 

2.1 กรณีที่กรรมการบางทานไมสามารถเดินทางมายังสถานที่สอบได กรรมการทานนั้น
สามารถรวมเปนกรรมการสอบทางไกลไดโดยใชระบบออนไลน โดยมีเงื่อนไขคือในการสอบ
สารนิพนธหรือวิทยานิพนธ ประธานคณะกรรมการสอบตองอยูในสถานที่สอบกับนักศึกษา
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ผูสอบ หรือ คณะกรรมการสอบสารนิพนธหรือวิทยานิพนธ (ที่ไมใชอาจารยที่ปรึกษาหลัก) 
อยางนอย 1 คนอยูในสถานที่สอบที่ระบุในคําสั่งสอบ 
2.2 กรณีที่นักศึกษาอยูตางประเทศหรืออยูในประเทศไทย แตไมสามารถเดินทางมาสอบ
ในสถานที่ตามคําสั่งสอบได แตมีคณะกรรมการสอบอยูในสถานท่ีสอบตามคําสั่งสอบ ในเวลา
สอบนักศึกษาที่อยูตางประเทศตองสอบในสถานท่ีที่เปนสถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัด
หรือประเทศนั้น สําหรับนักศึกษาที่ อยู ในประเทศไทยตองสอบในสถานที่ที่ เปน
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถานท่ีราชการ โดยตลอดระยะเวลาการสอบจะตองมีผู
สังเกตการณอยูกับนักศึกษา ผูสังเกตการณทานนั้นจะเปนผูรับรองการสอบวามีการสอบ โดย
กอนการสอบ หลักสูตรจะตองสงประวัติและที่อยูหรือ e-mail ของผูสังเกตการณทานนั้น
มายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถเปนผู
สังเกตการณได คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะสงเอกสารไปยังผูสังเกตการณโดยตรง ภายหลังการ
สอบผูสังเกตการณจะตองสงเอกสารยืนยันการดําเนินการสอบพรอมทั้งลงนามรับรองตาม
แบบฟอรมท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดสงไปใหกลับมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ
ดําเนินการตอไป  

หากนักศึกษาอยูตางประเทศและหลักสูตรไมสามารถหาผูสังเกตการณที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมได ขอใหหลักสูตรติดตอขอดําเนินการสอบในสถานเอกอัครราชทูตไทยใน
ประเทศนั้นๆ และขอใหมีขาราชการไทยของสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนั้นๆ มาอยู
ในสถานที่สอบกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการสอบและเปนผูรับรองการสอบวามีการสอบ
จริง 
2.3 กรณีที่นักศึกษาอยูตางประเทศหรืออยูในประเทศไทย แตไมสามารถเดินทางมาสอบ
ในสถานที่ตามคาํสั่งสอบได และคณะกรรมการสอบไมสามารถเดินทางมาสอบในสถานที่สอบ
ตามคําสั่งสอบได ในการสอบบัณฑิตวิทยาลัยจะมีผูที่ไดรับมอบหมายจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยใหเปนผูสังเกตการณสอบตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการสอบ นักศึกษาท่ีอยูตางประเทศ
ตองสอบในสถานที่ที่เปนสถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดหรือประเทศนั้น สําหรับนักศึกษา
ท่ีอยูในประเทศไทยตองสอบในสถานที่ที่เปนสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถานที่ราชการ 
โดยตลอดระยะเวลาการสอบจะตองมีผูสังเกตการณอยูกับนักศึกษา ผูสังเกตการณทานนั้นจะ
เปนผูรบัรองการสอบวามีการสอบ โดยกอนการสอบ หลักสูตรจะตองสงประวัติและท่ีอยูหรือ 
e-mail ของผูสังเกตการณทานนั้นมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หากบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติใหสามารถเปนผูสังเกตการณได คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะสงเอกสารไปยังผู
สังเกตการณโดยตรง ภายหลังการสอบผูสังเกตการณจะตองสงเอกสารยืนยันการดําเนินการ
สอบพรอมทั้งลงนามรับรองตามแบบฟอรมท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดสงไปใหกลับมายัง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตอไป 

หากนักศึกษาอยูตางประเทศและหลักสูตรไมสามารถหาผูสังเกตการณที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมได ขอใหหลักสูตรติดตอขอดําเนินการสอบในสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศ
นั้นๆ และขอใหมีขาราชการไทยของสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนั้นๆ มาอยูใน
สถานท่ีสอบกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการสอบและเปนผูรับรองการสอบวามีการสอบจริง 
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3. การดําเนินการสอบสารนิพนธหรือวิทยานิพนธและการรายงานผลในกรณีที่การสอบทางไกล
ไดรับการอนุมตัิ 

เนื่องจากการสอบตองกระทําโดยเปดเผยและสามารถใหบุคคลท่ัวไปเขารับฟงได ในการสอบ
ทางไกลโดยใชระบบออนไลน ขอใหประธานคณะกรรมการสอบแจง meeting ID ของการสอบน้ันมายัง
บัณฑิตวิทยาลัยกอนการสอบอยางนอย 24 ชั่วโมง เพื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจะไดแจงประกาศใหทราบโดย
เปดเผยบน web site กอนเวลาสอบ เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปสามารถเขารวมรับฟงได ในการสอบทางไกลใหใช 
application Webex หรือ Zoom หรือ application อื่นที่สามารถทําการบันทึกการสอบได ใหประธาน
คณะกรรมการสอบทําการบันทกึการสอบตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการสอบ และใหสงบันทึกการสอบมายังบัณฑิต
วิทยาลัยพรอมกับผลการสอบดวย 

 
การจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ 
1. นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธที่มีผล “ผาน” ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2563 ให

นักศึกษาจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือ
สารนิพนธเรียบรอยแลว โดยใชระบบ E-thesis ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งไดกําหนดรูปแบบของรูปเลม
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธไวเรียบรอยแลวและเปนระบบออนไลน นักศึกษาสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาของ
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธลงไปในชองที่กําหนดใหในระบบ E-thesis ทั้งนี้ในการเพิ่มเติมสวนเนื้อหาขอให
รักษารูปแบบของรูปเลมตามที่ไดกําหนดไวให บัณฑิตวิทยาลัยจะไมทําการตรวจรูปแบบของรูปเลม
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษาอีก ดังนั้นรูปแบบของรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหอยูในความ
รับผิดชอบของนักศกึษาและอาจารยท่ีปรึกษาหลัก  

2. การตรวจบทคัดยอจะดําเนินการผานระบบออนไลนของบัณฑิตวิทยาลัยเทานั้น นักศึกษา
สามารถ download แบบฟอรมการขอตรวจบทคัดยอพรอมทั้งสงบทคัดยอมายังบัณฑิตวิทยาลัยผานทาง
ระบบตรวจ abstract online ของบัณฑิตวิทยาลัย 

3. สําหรับนักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธที่มีผล “ผาน” กอนวันที่ 1 เมษายน 2563 
ใหนักศึกษาตรวจสอบรูปแบบรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหตรงกับรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
และ upload file มายังบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบความถูกตองและแจงใหนักศึกษาทราบ 

 
การสงรูปเลมวิทยานิพนธเพื่อขอสําเร็จการศึกษา 
1. ใหนักศึกษาทําการ upload file ของรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับสมบูรณท่ีได

จัดทําหลังจากผานความเห็นชอบสุดทายจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธเรียบรอยแลว 
มายังบัณฑิตวิทยาลัย (https://graduate.mahidol.ac.th/eThesis/stuX) โดยตองผานการรับรองจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก และประธานหลักสูตร ทั้งนี้รายละเอียดและเนื้อหาในรูปเลม
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับสมบูรณอยูในความรับผิดชอบของนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาหลักและตอง
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. บัณฑิตวิทยาลัยจะผอนผันการสงรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับสมบูรณพรอมท้ัง
แผนบันทึกขอมูลมายังบัณฑิตวิทยาลัยในชวงระยะเวลาที่มีการระบาดของ COVID-19 โดยนักศึกษาจะตองสง
รูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับสมบูรณพรอมทั้งแผนบันทึกขอมูลมายังบัณฑิตวิทยาลัยหลังจาก
สถานการณคล่ีคลายแลวตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
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3. ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติปริญญาในชวงเวลานี้บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการโดยใช file 
ของรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับสมบูรณที่นักศึกษาไดทําการ upload มาที่บัณฑิตวิทยาลัย 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
 จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
 
 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
      (ศาสตราจารย ดร.พญ.พัชรีย เลิศฤทธ์ิ) 
             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 


