
ค

ประกาศบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําปการศกึษา ๒๕๖๖
---------------------------------------------------------------------------------

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดเปดรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑. หลักสูตรที่เปดรับสมัคร ไดแก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ป ริ ญญ า ม ห า บัณฑิ ต  แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร บั ณ ฑิ ต  ใ น ส า ข า วิ ช า ต า ง  ๆ  ซึ่ ง ป ร า ก ฏบน เ ว็ บ ไ ซ ต
https://graduate.mahidol.ac.th/admission-thai/?page_name=sign-up  

๒. กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ (ตามเอกสารแนบทายประกาศ)

๓. คุณสมบัติของผูสมัคร
๓.๑ ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในแตละหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร
๓.๒ ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศที่กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหการรับรอง
๓.๓ ผูสมัครตองมีผลคะแนนภาษาอังกฤษเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิต

วิทยาลัยกําหนดใหผูสมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษข้ันต่ําที่รับเขาศึกษา* 
(ผลสอบภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน ๒ ป นับถึงวันท่ีชําระเงินคาสมัคร) ดังนี้

ผูสมัครระดับปริญญาเอก
- IELTS (Academic Module) ที่ระดับคะแนน ๓.๐ ขึ้นไป หรือ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน ๓๒ ขึ้นไป หรือ
- MU GRAD Plus (MU GRAD TEST + Speaking) ที่ระดับคะแนน ๔๐ ขึ้นไป
ผูสมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
- IELTS (Academic Module) ที่ระดับคะแนน ๓.๐ ขึน้ไป หรือ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน ๓๒ ขึ้นไป หรือ
- MU GRAD Plus (MU GRAD TEST + Speaking) ที่ระดับคะแนน ๔๐ ขึ้นไป หรือ
- MU ELT ที่ระดับคะแนน ๘๔ ขึ้นไป
* หลักสูตรบางสาขาวิชามีการกําหนดเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษขั้นต่ําท่ีรับเขาศึกษา

แตกตางจากเกณฑขางตน ขอใหตรวจสอบจากเกณฑของแตละหลักสูตรสาขาวิชา
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- ๒ - 
 

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากประกาศเรื่อง มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาท่ีเขาศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการทดสอบความรู
ภาษาอังกฤษท่ีงานศูนยภาษา โทรศัพท ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ตอ ๑๕๐-๑๕๒ หรือ Line Official ID: @693lascg 

 

หมายเหตุ: (๑)  กรณีคุณสมบัติผูสมัครไมตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากําหนด ใหตรวจสอบผลการพิจารณาคํารอง     
อนุมัติสมัครสอบที่ระบบรับสมัคร และ e-mail สวนตัวของผูสมัคร ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคํารองอนุมัติ
สมัครสอบขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย และขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินและหลักฐานการสมัครไมวากรณีใด ๆ 

 (๒)  ผูสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครในขอมูลรายละเอียดของหลักสูตรสาขาวิชาที่
ตองการสมัครใหถูกตองครบถวนตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนด หากภายหลังบัณฑิตวิทยาลัย
และหลักสูตรสาขาวิชาตรวจสอบแลว  พบวา  คุณสมบัติของผูสมัครไมตรงตามท่ีกําหนด              
บัณฑิตวิทยาลัยจะไมคืนเงินและหลักฐานการสมัครไมวากรณีใด ๆ 

 
๔. หลักฐานประกอบการสมัคร 

๔.๑ หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรูภาษาอังกฤษ ตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
ขั้นต่ําที่รับเขาศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน ๒ ป นับถึงวันท่ีชําระเงินคาสมัคร) สามารถย่ืนผลคะแนน
ภาษาอังกฤษไดที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/?topic=english-proficiency 

๔.๒ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 
๔.๒.๑   ผูที่สําเร็จการศึกษาแลวใหใชสําเนาปริญญาบัตร หากยังไมไดรับปริญญาบัตรใหใช              

หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา 
๔.๒.๒ ผูที่กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทาย จะตองไดรับอนุมัติปริญญาจากสภา

สถาบันกอนเปดภาคการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๖ 
๔.๓ หลักฐานแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ 

๔.๓.๑  ผูสําเร็จการศึกษาแลวตองใชบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript)               
ฉบับภาษาอังกฤษ ที่มีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

๔.๓.๒  ผูที่กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทาย จะตองไดรับอนุมัติปริญญาจากสภา
สถาบันกอนเปดภาคการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๖ ใหใชบันทึกผลการศึกษา 
(Grade Report)   

๔.๓.๓  ผูที่ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบเทาอนุปริญญามากอน ตองใชบันทึกผลการศึกษา   
ตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ สําหรับวุฒิการศึกษาดังกลาวนี้ดวย 

๔.๔ รูปถายขนาดไฟลไมเกิน 2MB ใหเปนรูปหนาตรง ชุดสุภาพ ไมสวมแวนตาดําหรือสวมหมวก 
และถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน   

๔.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ  (เฉพาะดานหนาบัตร) และหากมี               
การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล โปรดแนบหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกลาวมาดวย     
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๔.๖ สําเนาทะเบียนบาน  
๔.๗ หลักฐานเพ่ิมเติมตามท่ีหลักสูตรกําหนด เชน หนังสือรับรองประสบการณการทํางานหรือ

สําเนาใบประกอบวิชาชีพ เปนตน 

๔.๘ หลักฐานแสดงการดําเนินการขอหลักฐานตัวจริงหรือหลักฐานการดําเนินการจัดสง
เอกสาร ดังนี ้ 

        ๔ .๘ .๑ บันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ จาก               
สถาบันเดิม  

        ๔.๘.๒ หลักฐานหนังสือรับรองการเทียบคุณวุฒกิารศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กรณีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ) 

 
ในการสงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ใหผูสมัคร Upload ไฟลเอกสารหลักฐานตางๆ 

ตามที่ระบุในขอ ๔ รวมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่แตละหลักสูตรสาขาวิชากําหนด โดยขนาดของไฟลเอกสารตองไมเกิน 
2MB รูปแบบไฟล pdf (สําหรับเฉพาะรูปถาย ใหสงรูปแบบไฟล jpeg) และตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตองที่เอกสาร
ทุกฉบับ 

 
หมายเหตุ  ๑. บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนหลักฐานการสมัคร ไมวากรณีใดๆ 

                    ๒. ทั้งนี้ผูสมัครจะตองดําเนินการสงหลักฐานประกอบการสมัครตัวจริงมายัง              
บัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงใหเสร็จส้ินกอนการรายงานตัวเขาศึกษา ดังนี้  

    ๒.๑ ใหสถาบันการศึกษาเดิมที่สําเร็จการศึกษา สงบันทึกผลการศึกษาตลอด
หลักสูตร (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับจริง ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา  

    ๒.๒ รายการเพ่ิมเติมกรณีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ จะตองสง
หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ตก ร รม  โ ดยติ ดต อ ขอ ได ที่ สํ านั กม าตรฐานและประ เมิ นผลอุ ดมศึ กษา  ( ร ายละ เ อี ยด เ พ่ิ ม เ ติ มที่   

http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes1/foreignDegreeEquivalence.htm)   
การสงเอกสารตามท่ีระบุในขอ ๒.๑ และ ๒.๒ ตองใหสถาบันเดิมที่สําเร็จการศึกษา และสํานัก

มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สงหลักฐานมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ที่อยูจัดสง 
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
๒๕/๒๕ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

โทรศัพท ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ตอ ๑๑๐-๑๑๕  
ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะไมรับเอกสารท่ีไมไดใสซองปดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย 

              ๓. สําหรับผูที่กรณีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับปริญญาตรี 
ติดตอขอเอกสารไดที่ One Stop Service กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หรือติดตอผานชองทางออนไลนไดที่ 
https://bit.ly/2wUKqAj หรือ e-mail : onestopservice@mahidol.ac.th หรือโทร ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๔, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๑ 
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 ๔. สํ าหรับผู ที่ ก รณี สํ า เ ร็ จการศึ กษาจากมหา วิทยาลั ยมหิดล  ใน ระ ดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และระดับปริญญาโท ไมตองดําเนินการสงหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดวันสุดทายของการรับหลักฐานตัวจริงตามกําหนดการในเอกสารแนบทาย
ประกาศ หากบัณฑิตวิทยาลัยไมไดรับเอกสารภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือวาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาดังกลาวขาด
คุณสมบัติในการเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาและไมสามารถเขาสูระบบลงทะเบียน
เรียนได รวมทั้งไมคืนเงินคาสมัครและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไดชําระแลว ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บัณฑิต
วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมติดตามเอกสารดังกลาว และหากบัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจพบวาเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
ของผูสมัครไมถูกตองตามความเปนจริง หรือเปนเอกสารปลอมหรือไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน บัณฑิตวิทยาลัย
จะถือวาการสมัครสอบเปนโมฆะ รวมทั้งจะดําเนินการตามกฎหมายแกผูที่ยื่นเอกสารหลักฐานเท็จดวย 

 

๕. จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สามารถสมัครไดในแตละรอบการสมัคร สามารถสมัครไดมากกวา  
๑ หลักสูตรสาขาวิชา โดยตองยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและชําระคาสมัครตามจํานวนหลักสูตรสาขาวิชา 
ที่สมัคร 
 

๖. ขั้นตอนการสมัครเขาศึกษา 
     บัณฑิตวิทยาลัย เปดรับสมัครเฉพาะทาง Internet โดยผูสมัครจะตองดําเนินการ ดังน้ี 

 ๖.๑  สามารถสมัครเขาศึกษาไดที่  
  http://www.grad.mahidol.ac.th/admission-thai/?page_name=sign-up  

 ๖.๒  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีตองการสมัคร 
 ๖.๓  ผูสมัครลงทะเบียนสมัครเขาศึกษากอนเขาสูระบบการรับสมัคร 
 ๖.๔  กรอกใบสมัครใหถูกตองและครบถวน และตองสงขอมูลผานระบบรับสมัครตามกําหนดการ

รับสมัคร  
 ๖.๕  การสงหลักฐานประกอบการสมัคร 

  ๖.๕.๑ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ระบุตามขอ ๔. และลงนามรับรอง    
สําเนาถูกตองทุกฉบับ 

  ๖.๕.๒  สงไฟลเอกสาร (Upload) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตาง ๆ และเอกสาร
หลักฐานการชําระเงิน โดยขนาดของไฟลเอกสารตองไมเกิน 2MB รูปแบบไฟล pdf 

(เฉพาะรูปถาย ใหสงรูปแบบไฟล jpeg) ทั้งนี้ผูสมัครตองสงไฟลเอกสารหลักฐาน
ดังกลาวผานระบบรับสมัครออนไลน 

 (หากพนกําหนดการสงเอกสารฯ ตามกําหนดการรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัยจะไมรับพิจารณา) 
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      ๖.๖  คาสมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาละ ๕๐๐ บาท สามารถชําระ             
คาสมัครได ๒ ชองทาง ดังนี้ 
  ๖.๖.๑  ชําระเงินผานระบบ Payment Gateway ของธนาคารตาง ๆ โดยผูสมัครจะตอง

ดําเนินการตามข้ันตอนการชําระเงินผานระบบดังกลาวใหครบถวน (ผูสมัครตอง
ตรวจสอบการชําระเงินจากทางธนาคารดวย เพื่อปองกันมิใหเกิดขอผิดพลาดในการ
ชําระเงินไมทันตามกําหนดเวลา) 

  ๖.๖.๒  ชําระผานระบบ QR Payment ผานแอพพลิเคชั่นธนาคาร โดยผูสมัครจะตอง
ดําเนินการตามข้ันตอนการชําระเงินผานระบบดังกลาวใหครบถวน (ผูสมัครตอง
ตรวจสอบการชําระเงินจากทางธนาคารดวย เพื่อปองกันมิใหเกิดขอผิดพลาดในการ
ชําระเงินไมทันตามกําหนดเวลา) 

  ทั้งนี้ กําหนดการตัดรอบพิจารณาการรับสมัครในแตละรอบ ผูสมัครตองดําเนินการสมัครให              
เสร็จสิ้นภายในเวลา ๒๐.๐๐ น. และชําระเงินคาสมัครใหเสร็จสิ้นกอนเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันสุดทายของรอบนั้น ๆ 
(รายละเอียดตามกําหนดการดําเนินการรับสมัครฯ แนบทาย) 
 (บัณฑิตวิทยาลัยรับชําระเงินตามชองทางที่ระบุไวขางตนเทานั้น และหากผูสมัครชําระเงิน
มากกวาหรือนอยกวาท่ีกําหนดไว บัณฑิตวิทยาลัย จะไมคืนเงินไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น และถือเปนโมฆะและตองชําระ
ใหมทั้งหมด) 

  หมายเหตุ: กรณีผูสมัครชําระเงินคาสมัครในการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรใดหรือรอบใดแลว
จะตองเขารับการคัดเลือกตามกําหนดของรอบนั้น ๆ  โดยไมสามารถขอเปล่ียนแปลงหรือยายไปหลักสูตรอื่นหรือรอบ
อื่นได และบัณฑิตวิทยาลัยจะไมคืนเงินไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๖.๗  กรณีผูสมัครประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษามากกวา ๑ หลักสูตรสาขาวิชาในแตละ       
รอบพิจารณาคัดเลือก สามารถสมัครได ทั้งนี้ตองเร่ิมดําเนินการ ขอ ๖.๔ – ๖.๖ ใหม และตองชําระคาสมัครตามจํานวน
หลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร 

 ๖.๘  เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครของผูสมัคร
เรียบรอยแลว จะแจงสถานะการรับสมัครผานระบบรับสมัครออนไลน 

  

 ทั้งนี้ ในวันสอบขอเขียน (สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัครมีการสอบขอเขียน) ผูสมัคร
ตองนําบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงหรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริงมาแสดงตอกรรมการคุมสอบดวย 
(หากไมมีบัตรที่กลาวมาขางตนจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือ นามสกุล หลังจากท่ี
ไดสมัครสอบแลว ตองมีหลักฐานสําเนาการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่ลงนามรับรองถูกตองมาแสดงตอกรรมการคุมสอบดวย 
หากไมมีหลักฐานดังกลาวจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
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๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ และการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
เขาศึกษา 

                           ขอใหผูสมัครตรวจสอบกําหนดการวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ และ
กําหนดการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไดจากเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย https://graduate.mahidol.ac.th/thai/ 

 

๘. คาธรรมเนียมการศึกษา 
ประกาศอั ต ร าค า ธ ร รม เนี ย มก า ร ศึ กษาขอ งแต ล ะหลั ก สู ต ร ส าข า วิ ช าปร ากฏที่  

https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/?topic=tuition-fee  
ทั้งนี้ ประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของแตละหลักสูตรสาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

โปรดติดตามสถานะขอมูลปจจุบันที่เว็บไซตดังกลาวขางตน 

๙. การรายงานตัวเขาศึกษา 
๙.๑ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองรายงานตัวและชําระคาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหมและคาตรวจสุขภาพ

รางกายใหสมบูรณตามกําหนดการของรอบนั้นๆ โดยไมสามารถรายงานตัวเกินกําหนดการและไมสามารถเปล่ียนแปลง
หรือยายรอบการรายงานตัวเขาศึกษาไปรอบอื่นได และบัณฑิตวิทยาลัยจะไมคืนเงินและเอกสารการสมัครไมวา               
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

๙.๒ หากนักศึกษายืนยันสิทธิ์การเขาศึกษา โดยรายงานตัวและชําระคาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
และคาตรวจสุขภาพรางกายเรียบรอยแลวแตไมลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนเรียนแตไมชําระคาลงทะเบียนเรียน    
บัณฑิตวิทยาลัยจะบันทึกขอมูลการสละสิทธิ์ในประวัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา รวมท้ังไมคืนเงินคาสมัครและเอกสารการสมัคร            
คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม และคาตรวจสุขภาพรางกายท่ีไดชําระแลว ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

๑๐.  การลงทะเบียนเรียนและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 
  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่รายงานตัวเขาศึกษาเรียบรอยแลว จะตองดําเนินการลงทะเบียนรายวิชา

ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษา รวมท้ังชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
ตามอัตราที่ระบุไวในประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะตองดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นเปนไปตามกําหนดการลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

  ในกรณีที่รายวิชาเลือกของหลักสูตรที่นักศึกษาเขาศึกษาไมสามารถเปดการเรียน            
การสอนได ใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เทียบเคียงไดกับรายวิชาของหลักสูตร โดยไดรับ               
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอาจมีผลใหการประมาณการคาใชจาย
ตลอดหลักสูตรหรืออัตราคาหนวยกิตบางรายวิชา อาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่ระบุไวในประกาศรับเขาศึกษา 
(โดยเฉพาะกรณีที่ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองเปล่ียนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาขามหลักสูตร ซึ่งอาจมีการกําหนดอัตรา              
คาหนวยกิตไวตางกัน)  
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๑๑. การประกาศขอมูลตางๆ
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดต างๆ เกี่ ยวกับการสอบคัดเลือกนักศึกษาที่  

https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/

๑๒.การติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ตอ ๑๑๐-๑๑๕
เว็บไซต https://graduate.mahidol.ac.th/thai/
e-mail: gradthai@mahidol.ac.th
Line Official ID : @160ohrzm

Line Official :  https://lin.ee/etdXzR4

QR Code Line Official: 

ประกาศ ณ วันท่ี         

(ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธิ์)
                           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ราง/พิมพ/ทาน: กรรณิการ แสงศรี
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กําหนดการดาํเนนิการรับสมคัรและคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา 
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
เปดรับสมัคร 

ภาคตน  
(๑ ธ.ค.๖๕ – ๑๕ พ.ค.๖๖) 

ภาคปลาย  
(๑ ส.ค.- ๑๕ ต.ค.๖๖) 

ตัดรอบพจิารณาคัดเลือก 

(เฉพาะผูที่ชําระเงินคาสมัครแลว) 
อ.๓๑ ม.ค.๖๖ ศ.๓๑ มี.ค.๖๖ จ.๑๕ พ.ค.๖๖ อา.๑๕ ต.ค.๖๖ 

ระบบรับสมัครฯ จะตัดรอบพิจารณาการสมัคร เวลา ๒๐.๐๐ น. และโปรดชําระเงินใหเสร็จสิ้นกอนเวลา ๒๒.๐๐ น. 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบและสถานท่ีสอบ อ.๗ ก.พ.๖๖ ส.๘ เม.ย.๖๖ อ.๒๓ พ.ค.๖๖ พฤ.๒๖ ต.ค.๖๖ 

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ตามกําหนดการของแตละหลักสูตร 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ศ.๒๔ ก.พ.๖๖ ศ.๒๘ เม.ย.๖๖ พฤ.๘ มิ.ย.๖๖ จ.๑๓ พ.ย.๖๖ 

รายงานตัวเขาศึกษาและชําระคาขึน้ทะเบียน
นักศึกษาใหมและคาตรวจสุขภาพรางกาย 

ศ.๒๔ ก.พ.-พฤ.๒ มี.ค.๖๖ 
ศ.๒๘ เม.ย.-พฤ.๔ พ.ค.

๖๖ 
พฤ.๘ มิ.ย.-อ.๑๓ มิ.ย.

๖๖ 
จ.๑๓ พ.ย.-ศ.๑๗ พ.ย.๖๖ 

โปรดดําเนินการรายงานตัวและชําระคาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ใหเสร็จสิ้นกอนเวลา ๒๒.๐๐ น. 
ประกาศรายช่ือผูที่รายงานตัวและชําระคาขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหมเรียบรอยแลว 

อ.๗ มี.ค.๖๖ จ.๘ พ.ค.๖๖ ศ.๑๖ มิ.ย.๖๖ จ.๒๐ พ.ย.๖๖ 

วันสุดทายของการรับหลักฐานประกอบการ
รายงานตัวฉบับจริง* 

ตั้งแตวันที่สมัครฯ ถึง 
อ.๗ มี.ค.๖๖ 

ตั้งแตวันที่สมัครฯ ถึง 
จ.๘ พ.ค.๖๖ 

ตั้งแตวันที่สมัครฯ ถึง 
ศ.๑๖ มิ.ย.๖๖ 

ตั้งแตวันที่สมัครฯ ถึง 
จ.๒๐ พ.ย.๖๖ 

ลงทะเบียนเรียน และชําระคาธรรมเนียม การศกึษา
สําหรับนักศกึษาใหม 

ตามประกาศกําหนดการสําหรับนักศึกษาใหม  ปการศึกษา  ๒๕๖๖  

หมายเหตุ *สําหรับผูสมัครรอบภาคตนที่ยังไมสําเร็จการศึกษา ใหสงหลักฐานประกอบการรายงานตัวฉบับจริง พรอมผูสมัครรอบ ๓  
              (ถึง ศ.๑๖ มิ.ย.๖๖) 
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กําหนดการดาํเนนิการรับสมคัรและคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา 
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๖  
สําหรบัหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 

 

กิจกรรม 

 
เปดรับสมัคร ๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค. ๖๖ 

 
 

ภาคตน 
 

ตัดรอบพจิารณาคัดเลือก 

(เฉพาะผูที่ชําระเงินคาสมัครแลว) 

พ.๓๑ พ.ค.๖๖ 
ระบบรับสมัครฯ จะตัดรอบพิจารณาการสมัคร เวลา 20.00 น.  

และโปรดชําระเงนิใหเสร็จสิ้นกอนเวลา 22.00 น. 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ศ.๑๖ มิ.ย.๖๖ 

รายงานตัวเขาศึกษาและชําระคาขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหมฯ 
ศ.๑๖-ศ.๒๓ มิ.ย.๖๖ 

โปรดดําเนินการรายงานตัวและชําระคาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ใหเสร็จสิ้นกอนเวลา 22.00 น. 
ประกาศรายช่ือนักศึกษาที่รายงานตัวเขาศกึษา 
และชําระคาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 

พ.๒๘ มิ.ย.๖๖ 

วันสุดทายของการรับหลักฐาน 

สําเร็จการศึกษาฉบับจริง* 
สงตั้งแตสมัคร จนถึง อา.๒ ก.ค.๖๖ 

ลงทะเบียนเรียน และชําระคาธรรมเนียม การศกึษา 
สําหรับนักศกึษาใหม 

ตามประกาศกําหนดการสําหรับนักศึกษาใหม  ปการศึกษา  ๒๕๖๖  

 
 




