
หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกลุทางการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136950  SIBB/M น.ส.  เพญ็นภา   มุ่งจนัทร์    แผน ก(2) ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร
6136951  SIBB/M นาย  ศุภณฐั   ฟูพงศศิ์ริพนัธ์  (*)  แผน ก(2) ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร
6136952  SIBB/M น.ส.  ธนภรณ์   ยอยรู้รอบ    แผน ก(2) ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร
6136953  SIBB/M นาย  พิสิฐ   ปิตตะพนัธุ์  (**)  แผน ก(2) ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   - ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวเพญ็นภา มุ่งจนัทร์
                   - ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ  นายศุภณฐั ฟูพงศศิ์ริพนัธ์  นางสาวธนภรณ์ ยอยรู้รอบ
                     นายพิสิฐ ปิตตะพนัธ์ุ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวเพญ็นภา มุ่งจนัทร์
                   - ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ นายศุภณฐั ฟูพงศศิ์ริพนัธ์ นางสาวธนภรณ์ ยอยรู้รอบ
                     นายพิสิฐ ปิตตะพนัธ์ุ
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกลุทางการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                   รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
                   เร่ิมเรียน 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561  หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั  
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกลุทางการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 4

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาภูมิคุ้มกนั(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136802  SIIM/D น.ส.  ฤชุอร   ยกชม  (***)  แบบ 2 ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียน 25 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณณฐัภพ บวัหลวง
                   โทร. 02-2015746  e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
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               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136803  SIIM/M นาย  เรืองสิทธ์ิ   อินทร์ทอง    แผน ก(2) ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์
6136804  SIIM/M นาย  วรรณวฒัน์   คชวรรณ  (*)  แผน ก(2) ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์
6136805  SIIM/M น.ส.  กิติลกัษณ์   รอชยักุล  (*)  แผน ก(2) ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์
6136806  SIIM/M น.ส.  พชัราภรณ์   มณีวงศ ์ (**)  แผน ก(2) ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์
6136807  SIIM/M น.ส.  ปาริชาติ   จิตรชวาล  (*)  แผน ก(2) ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา2561) คือ
                   รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
                   เร่ิมเรียน 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th 
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               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                  หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั



หนา้ 9

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาภูมิคุ้มกนั(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136762  SIAN/M นาย  ธีรเจต   กล่ินกุล  (*)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6136763  SIAN/M น.ส.  พิชชานนัท ์  สุขรักษา  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6136764  SIAN/M น.ส.  วนันิสา   ฉายแกว้  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6136765  SIAN/M น.ส.  เบญจพร   พงศป์ระทาย  (*)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6136766  SIAN/M น.ส.  กุลธิดา   สีลารักษ ์   แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6136767  SIAN/M นาย  สุทธิพจน์   รักตระกูล    แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6136768  SIAN/M น.ส.  นชัชา   ฤกษด์าํเนินกิจ  (*)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6136769  SIAN/M นาย  สุกฤษฎ์ิ   พรมแตง    แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6136770  SIAN/M น.ส.  อรอุมา   สอรักษ ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6136771  SIAN/M น.ส.  จารุวรรณ   ฦาชา  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ
                   รายวิชา SIAN 502 Fundamental Anatomy 2 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   ผศ.ดร.ภสัรา ลานเหลือ โทร. 02 419 7035  e-mail : passala.lan@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
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                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวทิยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาคลนิิก
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136559  SICP/M น.ส.  ภทัรนิศวร์   ธนกูลอคัรชยั    แผน ก(2) รศ. สุดสบาย จุลกทพัพะ
6136560  SICP/M นาย  เฉลิมพล   เทศพนัธุ์    แผน ก(2) รศ. สุดสบาย จุลกทพัพะ
6136561  SICP/M น.ส.  มนญัญา   โพธิมา    แผน ก(2) รศ. สุชีรา ภทัรายตุวรรตน์
6136562  SICP/M น.ส.  ณิชกานต ์  วรรณูปถมัภ ์ (*)  แผน ก(2) รศ. สุชีรา ภทัรายตุวรรตน์
6136563  SICP/M นาย  ณฐัภาค   ลาม    แผน ก(2) รศ. เธียรชยั งามทิพยว์ฒันา
6136564  SICP/M น.ส.  พิมลนาฏ   จนัทร์กลัน่    แผน ก(2) ผศ. กอบหทยั สิทธิรณฤทธ์ิ
6136565  SICP/M นาย  กานต ์  บุณยะประภศัร    แผน ก(2) อ. ธนยศ สุมาลยโ์รจน์
6136566  SICP/M น.ส.  กรุณา   ซาทู    แผน ก(2) อ. ธนยศ สุมาลยโ์รจน์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุดสบาย จุลกทพัพะ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
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               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์มพร บุษราทิจ (828) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 
                   โรงพยาบาลศิริราช
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.สุภทัรา ช่ืนเบิกบาน
                   โทร. 02-419-4296
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
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                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยาการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136927  SIMD/M นาย  อนิวรรต   สวา่งสาลี    แผน ก(2) ผศ. สรชยั ศรีสุมะ
6136928  SIMD/M นาย  โอชวิน   พวัศุภเจริญ    แผน ก(2) ผศ. สรชยั ศรีสุมะ
6136929  SIMD/M นาย  นนัทภพ   ทองแมน้  (*)  แผน ก(2) ผศ. สรชยั ศรีสุมะ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สรชยั ศรีสุมะ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   กาํหนดการปฐมนิเทศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
                   วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
                   ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.สุนทรี มีชาํนาญ



หนา้ 17

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยาการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                   โทร. 02 419 8770 e-mail : tookatigk@hotmail.com
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222



หนา้ 18

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยาการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 19

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยาการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136930  SIMP/D นาง  มานิตา   สลีอ่อน  (***)  แบบ 2 ผศ. สรชยั ศรีสุมะ
6136931  SIMP/D นาย  นนทนตัถ ์  สถาพร  (***)  แบบ 2 ผศ. สรชยั ศรีสุมะ
6136932  SIMP/D นาย  วชิรพงศ ์  สลีอ่อน  (***)  แบบ 2 ผศ. สรชยั ศรีสุมะ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สรชยั ศรีสุมะ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของคณะแพทยศาสตร์
                   วนัศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
                   ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณสุนทรี  มีชาํนาญ
                   โทร. 02-4198770  e-mail : tookatigk@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561



หนา้ 20

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยาการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยาการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 22

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาวทิยาศาสตร์สุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136859  SIHE/M น.ส.  ณภาส์ณฐั   แกว้อุดม  (**)  แผน ข รศ. เชิดศกัด์ิ ไอรมณีรัตน์
6136860  SIHE/M น.ส.  กลัไอญลนั   โชคชินวนญัณ์  (**)  แผน ข ผศ. กษณา รักษมณี
6136861  SIHE/M น.ส.  ทิพกฤตา   ตะเภาหิรัญ    แผน ก(2) ผศ. วรวรรณ วาณิชยเ์จริญชยั
6136862  SIHE/M พ.ท.  ณฐัพล   โชคไมตรี    แผน ก(2) ผศ. ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
6136863  SIHE/M นาย  โกสินทร์   วิระษร  (**)  แผน ก(2) รศ. อาบอรุณ เลิศขจรสุข

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เชิดศกัด์ิ ไอรมณีรัตน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 5 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
                   ณ หอ้ง 506 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.รัตนสุดา  โสภวฒันกลุ
                   โทร. 085-464-0500  e-mail : ruttanasuda.sop@mahidol.ac.th
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาวทิยาศาสตร์สุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               



หนา้ 24

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาวทิยาศาสตร์สุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136541  SIBS/D นาย  วงศกร   ศิริพนัธุ์  (**)  แบบ 2 ศ. เพทาย เยน็จิตโสมนสั

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. เพทาย เยน็จิตโสมนสั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
                   เร่ิมเรียน 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561  หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมหน่วยอณูเวชศาสตร์ ศูนยว์ิจยัการแพทยศิ์ริราช (SiMR) ชั้น 4 มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.วนัวิสาข ์ กล่ินศรีสุข
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                   โทร. 02-4192757  e-mail : sibiomedsci@mahidol.edu
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 28

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136823  SCAN/D น.ส.  วรินทิพย ์  เวชกามา  (**)  แบบ 2

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เพิ่มพนัธ์ุ ธรรมสโรช

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
                   ณ หอ้งเรียน ชั้น 3 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน ผศ.ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท ์และรศ.ดร.อุทยัทิพย ์เจียวิวรรธน์กลุ
                   โทร. 094 5915054  e-mail : uthaithip.rak@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
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               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
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                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136821  SCAN/M น.ส.  นชัชา   ฤกษด์าํเนินกิจ  (*)  แผน ก(2) รศ. กนกพรรณ วงศป์ระเสริฐ
6136822  SCAN/M น.ส.  ภทัทิยา   ประณีตทอง  (**)  แผน ก(2) รศ. กนกพรรณ วงศป์ระเสริฐ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กนกพรรณ วงศป์ระเสริฐ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
                   เร่ิมเรียน 25 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณณฐัภพ  บวัหลวง    
                   โทร.02-2015746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
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               5. นางสาวภทัทิยา  ประณีตทอง ตอ้งสอบภาษาองักฤษใหผ้า่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า MU GRAD TEST ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 45 คะแนน
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
               
               6. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน รศ.กนกพรรณ วงศป์ระเสริฐ โทร.02-2015412 e-mail : kanokpan.won@mahidol.ac.th
                
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี



หนา้ 33

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 34

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136662  SCAM/M น.ส.  สุชญัญา   กอ้นหม่ืน  (**)  แผน ก(2) อ. สมศกัด์ิ โอฬารกิจเจริญ
6136663  SCAM/M น.ส.  วริษฐา   จิรปฐมกุล  (**)  แผน ก(2) อ. สมศกัด์ิ โอฬารกิจเจริญ
6136664  SCAM/M นาย  อานุเทพ   เลอชุค  (**)  แผน ก(2) อ. สมศกัด์ิ โอฬารกิจเจริญ
6136665  SCAM/M นาย  พงษร์วี   ชุมวรฐาย ี   แผน ก(2) อ. สมศกัด์ิ โอฬารกิจเจริญ
6136666  SCAM/M นาย  กิตติพงศ ์  ทีภูเวียง  (*)  แผน ก(2) อ. สมศกัด์ิ โอฬารกิจเจริญ
6136667  SCAM/M นาย  บลัลงัก ์  ธชัชยั    แผน ก(2) อ. สมศกัด์ิ โอฬารกิจเจริญ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. สมศกัด์ิ โอฬารกิจเจริญ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 



หนา้ 35

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2 เปิดวนัท่ี  7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562                             
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั



หนา้ 36

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 37

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยาสภาวะแวดล้อม(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136773  SCEB/M น.ส.  ปภาภทัร   วงษด์นตรี    แผน ก(2) ผศ. เมธา มีแตม้
6136774  SCEB/M นาย  ปฐมชยั   พุม่ทองแท ้   แผน ก(2) ผศ. ป๋วย อุ่นใจ
6136775  SCEB/M น.ส.  สุภคัมงคล   สงวนสุข    แผน ก(2) อ. ปฐมพงษ ์แสงวิไล

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เมธา มีแตม้

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.ปภาภทัร วงษด์นตรี 
                   2.2 ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นายปฐมชยั พุม่ทองแท ้และน.ส.สุภคัมงคล สงวนสุข
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา คือ น.ส.ปภาภทัร วงษด์นตรี 
                   3.2 ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ นายปฐมชยั พุม่ทองแท ้และน.ส.สุภคัมงคล สงวนสุข
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียน 25 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณณฐัภพ บวัหลวง
                   โทร. 02-2015746  e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th



หนา้ 38

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยาสภาวะแวดล้อม(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               



หนา้ 39

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยาสภาวะแวดล้อม(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 40

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพยาธิชีววทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136776  SCPA/D น.ส.  ปาริชาติ   ศรีสมยั  (**)  แบบ 2 รศ. วรรณีย ์จิรองักูรสกุล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วรรณีย ์จิรองักรูสกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.
                   ณ หอ้ง Pr 101 ชั้น 1 ตึกพรีคลินิค  ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.อธิศรี  สิทธิปัญญา 
                   โทร. 02-201-5550  e-mail : athisri.sit @ mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
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               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
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                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136777  SCPA/M น.ส.  ธญัชนก   ขอพร    แผน ก(2) อ. พรทิพย ์ชยัชมภู
6136778  SCPA/M น.ส.  สุวธิดา   ชุมภูชนะภยั    แผน ก(2) อ. พรทิพย ์ชยัชมภู
6136779  SCPA/M น.ส.  อรปวีณ์   พนัธุเวทย ์ (*)  แผน ก(2) อ. พรทิพย ์ชยัชมภู
6136780  SCPA/M น.ส.  รัตนาภรณ์   ปราณีตพลกรัง    แผน ก(2) อ. พรทิพย ์ชยัชมภู

ประธานหลกัสูตร  :  อ. พรทิพย ์ชยัชมภู

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   - ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต คือ  นางสาวสุวธิดา  ชุมภูชนะภยั  นางสาวอรปวีณ์  พนัธุเวทย์
                   - ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ  นางสาวธญัชนก  ขอพร  นางสาวรัตนาภรณ์  ปราณีตพลรัง  
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  คือ  นางสาวสุวธิดา  ชุมภูชนะภยั  
                     นางสาวอรปวีณ์  พนัธุเวทย์
                   - ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ  นางสาวธญัชนก  ขอพร  นางสาวรัตนาภรณ์  ปราณีตพลรัง  
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
                   เร่ิมเรียน 25 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
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                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณณฐัภพ  บวัหลวง
                   โทร. 02-2015746  e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th 
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   ในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
                   ณ หอ้ง Pr 101 อาคาร Pr คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวอธิศรี  สิทธิปัญญา
                   โทร. 02-2015550  e-mail : athisri.sit@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I



หนา้ 45
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                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136616  SCPM/M น.ส.  ระพีวรรณ   เศรษฐคมกุล  (*)  แผน ก(2) รศ. ณฐัวธุ สิบหมู่
6136617  SCPM/M น.ส.  อรอนงค ์  คงจรรักษ ์   แผน ก(2) รศ. ณฐัวธุ สิบหมู่
6136618  SCPM/M นาย  ธีรศิลป์   แววรวีวงศ ์   แผน ก(2) รศ. ณฐัวธุ สิบหมู่
6136619  SCPM/M น.ส.  สิริกาญจน์   หิรัญธนวิวฒันา  (*)  แผน ก(2) รศ. ณฐัวธุ สิบหมู่
6136620  SCPM/M น.ส.  โชติรส   ทองประภา  (**)  แผน ก(2) รศ. ณฐัวธุ สิบหมู่

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ณฐัวธุ สิบหมู่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   - ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.อรอนงค ์ คงจรรักษ์
                   - ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.ระพีวรรณ  เศรษฐคมกลุ  น.ส.ธีรศิลป์  แววรวีวงศ์
                     น.ส.สิริกาญจน์  หิรัญธนวิวฒันา  น.ส.โชติรส  ทองประภา
                                
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.อรอนงค ์ คงจรรักษ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท คือ น.ส.ระพีวรรณ  เศรษฐคมกลุ  น.ส.นายธีรศิลป์ แววรวีวงศ์
                     น.ส.สิริกาญจน์  หิรัญธนวิวฒันา  น.ส.โชติรส  ทองประภา 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
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                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียน 25 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณณฐัภพ บวัหลวง
                   โทร. 02-2015746  e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
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                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 49

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136591  SCPO/M น.ส.  จุฬาลกัษณ์   ววูงษ ์   แผน ก(2) รศ. สมบติั ธนะวนัต์
6136592  SCPO/M น.ส.  กานตก์นก   ล่องแกว้    แผน ก(2) รศ. สมบติั ธนะวนัต์
6136593  SCPO/M น.ส.  กานตสิ์นี   ล่องแกว้  (*)  แผน ก(2) รศ. สมบติั ธนะวนัต์
6136594  SCPO/M น.ส.  กานตพิ์ชชา   อมรเจียรศกัด์ิ  (*)  แผน ก(2) รศ. สมบติั ธนะวนัต์
6136595  SCPO/M นาย  สรณ์   ดวงสุวรรณ  (**)  แผน ก(2) รศ. สมบติั ธนะวนัต์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สมบติั ธนะวนัต์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 52

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136816  SCPS/M น.ส.  ภทัรพรรษ ์  ลิมปะพนัธุ์    แผน ก(2) รศ. อาทิตย ์ไชยร้องเด่ือ
6136817  SCPS/M น.ส.  ณิชากร   วรขจิต    แผน ก(2) รศ. อาทิตย ์ไชยร้องเด่ือ
6136818  SCPS/M น.ส.  สุวธิดา   ชุมภูชนะภยั    แผน ก(2) รศ. อาทิตย ์ไชยร้องเด่ือ
6136819  SCPS/M น.ส.  ลลิตา   นะปะพนัธ์  (*)  แผน ก(2) รศ. อาทิตย ์ไชยร้องเด่ือ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อาทิตย ์ไชยร้องเด่ือ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   - ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ  นางสาวณิชากร  วรขจิต
                   - หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั คือ นางสาวสุวธิดา  ชมภูชนะภยั   นางสาวภทัรพรรษ ์ ลิมประพนัธ์ุ  
                     นางสาวลลิตา  นะปะพนัธ์
                   
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวณิชากร  วรขจิต
                   - หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั คือ นางสาวสุวธิดา  ชมภูชนะภยั  นางสาวภทัรพรรษ ์ ลิมปะพนัธ์ุ
                   - ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ นางสาวลลิตา  นะปะพนัธ์
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต 
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                   เร่ิมเรียน 25 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณณฐัภพ  บวัหลวง 
                   โทร.02-2015746  e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
                
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
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                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136546  SCPY/D นาย  ปริญญา   การีซอ  (***)  แบบ 2 รศ. กิตติวิทย ์มาแทน
6136547  SCPY/D นาย  ประดิพทัธ์   เหมืองหา้  (***)  แบบ 2 รศ. กิตติวิทย ์มาแทน

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กิตติวิทย ์มาแทน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  คือ นายปริญญา  การีซอ
                   2.2 ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต  คือ นายประดิพทัธ์  เหมืองหา้
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายปริญญา  การีซอ
                   3.2 ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ นายประดิพทัธ์  เหมืองหา้
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
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               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวชิาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
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                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136542  SCPY/M น.ส.  อภิญญา   งอยผาลา  (*)  แผน ก(2) รศ. กิตติวิทย ์มาแทน
6136543  SCPY/M นาย  ลาภวตั   งามวงศว์าน    แผน ก(2) รศ. กิตติวิทย ์มาแทน
6136544  SCPY/M นาย  ชนาพรหม   ชลสุข    แผน ก(2) รศ. กิตติวิทย ์มาแทน
6136545  SCPY/M นาย  ชยัภกัด์ิ   สวสัดี    แผน ก(2) รศ. กิตติวิทย ์มาแทน

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กิตติวิทย ์มาแทน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวอภิญญา งอยผาลา นายลาภวตั งามวงศว์าน
                   นายชนาพรหม ชลสุข
               
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นายชยัภกัด์ิ สวสัดี
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวอภิญญา งอยผาลา
                   นายลาภวตั งามวงศว์าน นายชนาพรหม ชลสุข
               
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ นายชยัภกัด์ิ สวสัดี
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
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                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
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               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 61

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136613  SCMA/D น.ส.  ปัญญาดา   ศรีพธูราษฎร์    แบบ 2 รศ. ดวงกมล เบา้วนั
6136614  SCMA/D น.ส.  กนกวรรณ   จนัทร์งาม    แบบ 2 อ. สุนทรี อุณหพิพฒัน์
6136615  SCMA/D นาย  อิทธินทัธ์   นนัทจิตตานนท ์ (***)  แบบ 2 อ. ระวี สุวรรณเดโชไชย

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. มนตทิ์พย ์เทียนสุวรรณ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
                  
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
                  
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561  ปิดวนัศุกร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2561



หนา้ 62

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี  7 มกราคม 2562  ปิดวนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170



หนา้ 63

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 64

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136923  SCCH/D น.ส.  ณฐัพร   ศิริบรรลือหาญ  (**)  แบบ 2 ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136924  SCCH/D น.ส.  สุนนัทา   ปัญญสงัข ์ (***)  แบบ 2 ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136925  SCCH/D นาย  ฐิติวชัร์   ตนัยาลกัษณ์  (***)  แบบ 2 ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
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               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
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                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136915  SCCH/M น.ส.  ปาจรีย ์  ช่ืนตา    แผน ก(2) ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136916  SCCH/M น.ส.  ชลธิชา   โอภิธากร  (*)  แผน ก(2) ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136917  SCCH/M น.ส.  ชุตินธร   โสมนิล  (**)  แผน ก(2) ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136918  SCCH/M นาย  วชัระ   วิมลทรง  (*)  แผน ก(2) ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136919  SCCH/M น.ส.  เมทินี   แยม้เกษร  (*)  แผน ก(2) ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136920  SCCH/M นาย  กฤติพงศ ์  คนแรง  (*)  แผน ก(2) ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136921  SCCH/M น.ส.  ภาวิดา   ยอดธงชยั  (*)  แผน ก(2) ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136922  SCCH/M นาย  อภิสิทธ์ิ   มาดขาว  (**)  แผน ก(2) ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
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               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136772  RATM/D น.ส.  รัตติกาล   นอ้ยเตม็  (**)  แบบ 2 รศ. ฉตัรชยั เหมือนประสาท

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. ดวงฤดี วฒันศิริชยักลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต  
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท  
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียน 25 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณณฐัภพ  บวัหลวง
                   โทร. 02-2015746  e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th    
                   
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
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                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
                   ติดต่ออาจารยผ์ูป้ระสานงาน ผศ.ดร.พญ.ณฐินี  จินาวฒัน์  โทร.02-201-0116  e-mail : ratransmed@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
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                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 73

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136801  RATM/M นาย  จิตรภาณุ   ก่อเจริญวฒัน์  (*)  แผน ก(2) ศ. ดวงฤดี วฒันศิริชยักุล

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. ดวงฤดี วฒันศิริชยักลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 20,000 บาท 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular  Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียน 25 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณณฐัภพ บวัหลวง 
                   โทร. 02 201 5746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
               
                   
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
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 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 76

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136584  RAMD/M พ.ญ.  ธนภรณ์   ทองไพบูลย ์   แผน ข ผศ. กุมุทนาถ จนัทร์ประภาพ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. กมุุทนาถ จนัทร์ประภาพ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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วชิาเอกตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136813  RADS/D ภ.ก.  กฤษฎาดนุเดช   วงศเ์วชวิวฒัน์  (***)  แบบ 2 อ. อรลกัษณ์ พฒันาประทีป
6136814  RADS/D นาย  ภาณุ   หลูอารียสุ์ววณ  (**)  แบบ 2 อ. อรลกัษณ์ พฒันาประทีป
6136815  RADS/D น.ส.  จิตตศ์มะ   คุรุศกัดาพงศ ์ (**)  แบบ 2 อ. อรลกัษณ์ พฒันาประทีป

ประธานหลกัสูตร  :  อ. อรลกัษณ์ พฒันาประทีป

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4.รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   วนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น.
                   ณ หอ้ง 810 B ชั้น8 อาคารโรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณสุดาศิริ  ศรีเวียง
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                   โทร. 02-2012684 e-mail : sudasiri.sri@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษาของหลกัสูตร
               ภาคการศึกษาท่ี 1 เปิดวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561  ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2 เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136738  PHBS/M น.ส.  มสัรอณี   อาแวกะจิ  (**)  แผน ก(2) อ. ประสงค ์กิติดาํรงสุข

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ณฐักมล ชาญสาธิตพร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                   รายวิชา PHBS  554 Introduction to Mathematical Statistics  2 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนตั้งแต่วนัท่ี 2 - 6 สิงหาคม 2561
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร  โทร.02 3548530   e-mail : Jutatip.sil@mahidol.ac.th
               



หนา้ 83

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัจนัทร์ท่ี 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. 
                   ณ หอ้ง 3207 ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวปุณณภา ระวานนท ์โทร. 02 354 8530 e-mail : punnapar.raw@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
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 คณะสาธารณสุขศาสตร์

               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 85

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136734  PHBS/M น.ส.  ศนัสนีย ์  สุริยาแสงศรี  (*)  แผน ก(2) ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร
6136735  PHBS/M น.ส.  กนกกาญจน์   วงศม์ยรุฉตัร    แผน ก(2) ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร
6136736  PHBS/M น.ส.  ศศิกานต ์  ทองอาจ    แผน ก(2) ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร
6136737  PHBS/M น.ส.  องัคณา   เกตุจรัญ    แผน ก(2) ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ณฐักมล ชาญสาธิตพร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ
                   รายวิชา PHBS 554 Introduction to Mathematical Statistics 2 หน่วยกิต (Audit)
                   เร่ิมเรียน วนัท่ี 2 - 6 สิงหาคม 2561 
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร โทร.02-3548530  e-mail : Jutatip.sil@mahidol.ac.th
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัจนัทร์ท่ี 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.



หนา้ 86

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                   สถานท่ี หอ้ง 3207 ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.ปุณณภา  ระวานนท์
                   โทร. 02-3548530  e-mail : punnapar.raw@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1 วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               



หนา้ 87

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 88

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136936  PHOH/D น.ส.  กานตพิ์ชชา   เกียรติกิจโรจน์  (**)  แบบ 2 ศ. พรพิมล กองทิพย์

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. พรพิมล กองทิพย์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 6,000 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               



หนา้ 89

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลกัสูตรนานาชาติ)
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               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
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                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136603  PHOH/M น.ส.  นีรชญานุตม ์  พลศกัด์ิเดช  (**)  แผน ก(2) ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                       
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์    
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                   ณ หอ้ง 2702 อาคาร 2 ชั้น 7 ภาควิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.พนิตนาฎ  จกัรเพชร โทรศพัท ์02-6444070 ต่อ 102
                   
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 



หนา้ 92

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
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                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136604  PHOH/M น.ส.  ศุภิสรา   นาสมรูป  (*)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6136605  PHOH/M น.ส.  ปนดัดา   โสะหาบ  (*)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6136606  PHOH/M น.ส.  ญาดาพร   ยอดสวสัด์ิ  (*)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6136607  PHOH/M น.ส.  ละอองทิพย ์  บุญโกศล  (**)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6136608  PHOH/M น.ส.  พรรณโสภาคย ์  สงัฆะมณี  (**)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6136609  PHOH/M น.ส.  อคัริมา   คบพร  (**)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6136610  PHOH/M น.ส.  พกัตร์เพญ็   โรจนทนงค ์ (*)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                   3.1 รายวิชา PHOH 503 Industrial Hygiene and Occupational Medecine  3 หน่วยกิต (Audit)
                   3.2 รายวิชา PHOH 648 Occupational Health, Safety and Environment Law & Regulation 2 หน่วยกิต (Audit)
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2561
                   ทุกวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์เวลา 9.00 - 16.00 น. 
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                   ณ หอ้ง 2707 ชั้น 7 อาคาร 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   ผศ.ดร.อมัรินทร์ คงทวีเลิศ โทร. 02 - 6444070 ต่อ 102 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 10.00 น.
                   ณ หอ้งประชุม 2702 ชั้น 7 อาคาร 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวพนิตนาฎ จกัรเพชร โทร. 02 6444070 ต่อ 102
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
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 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136739  PHCN/M น.ส.  จรรยาภรณ์   บุญสุวรรโณ  (*)  แผน ก(2) รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ
6136740  PHCN/M น.ส.  ชนิสา   เฮงรวมญาติ  (*)  แผน ก(2) รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ
6136741  PHCN/M นาง  นงคค์ราญ   ชูอินทร์  (*)  แผน ก(2) รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   วนัท่ี 25 มิถุนายน 2561  เวลา 9.30-12.00 น.
                   ณ หอ้ง 3407 อาคาร 3  ชั้น 4  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสุภาพร  บุญชานนท์
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                   โทร. 02-354-8542 e-mail :  supaporn.yun@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
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               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136808  PHCN/M นาย  วรินทร   โพธ์ิแกว้  (**)  แผน ก(2) ผศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6136809  PHCN/M น.ส.  เอสรา   บวัแกว้  (**)  แผน ก(2) ผศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6136810  PHCN/M น.ส.  พชัรินทร์   อจันากิตติ  (*)  แผน ก(2) ผศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6136811  PHCN/M น.ส.  พิกุล   ปิจจะ  (*)  แผน ก(2) ผศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6136812  PHCN/M น.ส.  กรรณิกา   ทรงกาสี  (**)  แผน ก(2) ผศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. นฤมล เอ้ือมณีกลู

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวชิาใดๆ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น.
                   ณ ชั้น 4 อาคาร 3 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 101

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
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                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณสุภาพร ยญุชานนท์
                   โทร. 02-3548542 e-mail : tangoon3@hotmail.com, supaporn.yun@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
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               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136660  PHIE/M น.ส.  พิมพพิ์สุทธ์ิ   ธรรมพิพฒันกุล  (*)  แผน ก(2) รศ. วิศิษฎ ์ฉวีพจน์กาํจร
6136661  PHIE/M น.ส.  จุฑาธิป   ศิลา  (**)  แผน ก(2) ศ. ลีรา กิตติกูล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วิศิษฎ ์ฉวีพจน์กาํจร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561)
                   รายวิชา PHIE 500 Infectious Diseases and Determinants of Public Health  3 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   ผศ.ดร.สุคนธา  ศิริ และ อ.ดร.สุวรรณา  เชาวน์รัตนกวี
                   โทร. 02-354-8541  e-mail : headphep@mahidol.ac.th
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               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมกานดา วฒัโนวาส อาคารจรัส ยามเร็ต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พญาไท 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางเปรมประภา  นุตโรจน์
                   โทร. 02-3548541  e-mail : headphep@mahidol.ac.th 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
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 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136668  PHIE/M น.ส.  อาธารี   รุ่งโรจน์  (*)  แผน ก(2) อ. วรากร โกศยัเสวี
6136669  PHIE/M น.ส.  วชิราพรรณ   มุสิกา  (*)  แผน ก(2) ผศ. สุคนธา ศิริ
6136670  PHIE/M น.ส.  เสาวลกัษณ์   ตอ้งตา  (*)  แผน ก(2) ผศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชตกิ์จ
6136671  PHIE/M น.ส.  ฐานิฉตัร   เขียวเกษม  (*)  แผน ก(2) ผศ. ทวี สายวิชยั
6136672  PHIE/M น.ส.  ภทัรสุดา   สุขโฉม  (*)  แผน ก(2) อ. กิติพงษ ์หาญเจริญ
6136673  PHIE/M น.ส.  อมรรัตน์   จูส้วสัด์ิ  (*)  แผน ก(2) อ. ชนมช์นก ถีถะแกว้
6136674  PHIE/M นาย  อลงกรณ์   หารญรุจิระกาํจร  (*)  แผน ก(2) อ. สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี
6136675  PHIE/M นาย  ณฐัวฒิุ   นุชประเสริฐ  (*)  แผน ก(2) ผศ. สุคนธา ศิริ
6136676  PHIE/M น.ส.  กฤตาณฐั   แพงจนัทร์  (*)  แผน ก(2) ศ. ลีรา กิตติกูล
6136677  PHIE/M นาย  จิรัสย ์  โลกนิมิตร  (**)  แผน ก(2) อ. วรากร โกศยัเสวี
6136678  PHIE/M นาย  นฤเบศถ ์  ฝอยทอง  (**)  แผน ก(2) รศ. วิศิษฎ ์ฉวีพจน์กาํจร
6136679  PHIE/M น.ส.  กนิษฐา   หิมมะ  (**)  แผน ก(2) ผศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชตกิ์จ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วิศิษฎ ์ฉวีพจน์กาํจร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
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                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                      รายวิชา PHIE 500 Infectious Diseases And Determinants of Public Health 3 หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      ผศ.ดร.สุคนธา ศิริ อ.ดร.สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี
                      โทร.02-3548541 e-mail : headphep@mahidol.ac.th
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมกานดา วฒัโนภาส อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางเปรมประภา นุตโรจน์
                   โทรศพัท ์02-3548541 e-mail : headphep@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
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                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 109

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวชิาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136554  PHPH/M น.ส.  ธิดารัตน์   ชาญชยั  (**)  แผน ก(2) รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 18,000 บาท 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนในภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                      รายวิชา PHHE 640 Social and Behavioral Sciences for Health Education and Health Promotion 2 หน่วยกิต (Audit)
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช โทร. 02-3548543 ต่อ 3701  e-mail : mondha.ken@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               



หนา้ 110

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวชิาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย



หนา้ 111

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวชิาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 112

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวชิาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136555  PHPH/M น.ส.  กาญจนา   ศรีประเสริฐ  (**)  แผน ก(2) รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์
6136556  PHPH/M น.ส.  จนัจิรา   อาสมาน  (*)  แผน ก(2) รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์
6136557  PHPH/M น.ส.  ธญัญาลกัษณ์   นาครินทร์  (**)  แผน ก(2) รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์
6136558  PHPH/M น.ส.  มนสันนัท ์  ชมภูวิเศษ  (**)  แผน ก(2) รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ
                   รายวิชา PHHE 640 Social and Behavioral Sciences for Health Education and Health Promotion  2 หน่วยกิต (Audit)
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ.ดร.มณฑา  เก่งการพานิช  โทร. 02-3548543 ต่อ 3701  e-mail : mondha.ken@mahidol.ac.th
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวชิาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวชิาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136745  PHEH/M นาย  วิทวสั   ยงักองแกว้  (*)  แผน ก(2) อ. ชวลิต วโรดมรังสิมนัตุ์
6136746  PHEH/M นาย  ณฐัวฒัน์   ศิวปฐมชยั  (*)  แผน ก(2) ผศ. ธนาศรี สีหะบุตร
6136747  PHEH/M น.ส.  นิตยา   สุมูลเวช  (*)  แผน ก(2) อ. ธวชั เพชรไทย
6136748  PHEH/M น.ส.  ปริณวดี   ชูแกว้    แผน ก(2) อ. เชต ใจกลัยา

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ชชัวาล สิงหกนัต์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4.รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                  ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
                   
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
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               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 117
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 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136742  PHEH/M น.ส.  ณฐัธิดา   เจริญวิมลรักษ ์ (*)  แผน ก(2) อ. ชชัวาล สิงหกนัต์
6136743  PHEH/M น.ส.  สุจินนัท ์  แสงศรี  (**)  แผน ก(2) อ. สุวิมล กาญจนสุธา
6136744  PHEH/M น.ส.  สาวิตรี   ม่วงศรี  (**)  แผน ก(2) อ. วิธิดา พฒันอิสรานุกูล

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ชชัวาล สิงหกนัต์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 119
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 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136755  PHMP/M น.ส.  ศิโรรัตน์   สมบติั  (**)  แผน ข อ. ณฐันารี เอมยงค์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. มธุรส ทิพยมงคลกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4.  รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                    (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560)
                    1) รายวิชา PHID 501 Current Health Situation and Trend  3 หน่วยกิต (Audit)
                        อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต
                        อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                        ผศ.ดร.ทวี  สายวิชยั  โทร.086-6443247   e-mail : tawee.sai@mahidol.ac.th
                    2) รายวิชา PHBS 500  Introduction to Statistical Analysis  3 หน่วยกิต (Audit)
                        อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต
                        เร่ิมเรียน ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561



หนา้ 122

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                        เรียนทุกวนั วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
                        สถานท่ีเรียน หอ้ง 7516 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวสัด์ิ แดงสวา่ง) คณะสาธารณสุขศาสตร์
                        อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                        ผศ.ณฐักมล  ชาญสาธิตพร  โทร.089-490-8554   e-mail : natkamol.cha@mahidol.ac.th
                    3) รายวิชา PHCH 604 General Public Health  3 หน่วยกิต (Audit)
                        อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต
                        เร่ิมเรียน ตั้งแต่วนัท่ี 4  มิถุนายน  2561 ถึงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2561
                        เรียนทุกวนั วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
                        ณ หอ้ง 7516 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวสัด์ิ แดงสวา่ง) คณะสาธารณสุขศาสตร์
                        อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                        ผศ.ทศันีย ์ ศิลาวรรณ    e-mail : tsilawan@gmail.com
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวกฤติญา  โฉมงาม  
                   โทร.085-900-4820  e-mail : kritty2007@gmail.com
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 18 มิถุนายน 2561 ปิดวนัวนัศุกร์ท่ี 5 ตุลาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 29 ตุลาคม 2561    ปิดวนัวนัศุกร์ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
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                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
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                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136749  PHMP/M น.ส.  ชญาดา   รัศมีศาสน์  (*)  แผน ข ผศ. วิริณธ์ิ กิตติพิชยั
6136750  PHMP/M ร.อ.หญิง  นฤภทัร   บวัเยน็    แผน ข อ. ณฐันารี เอมยงค์
6136751  PHMP/M น.ส.  พลอยภสัสร   อินทร์วนั  (*)  แผน ข ผศ. วิริณธ์ิ กิตติพิชยั
6136752  PHMP/M นาย  พงศศ์กัด์ิ   กมลสลัย ์ (*)  แผน ข อ. ณฐันารี เอมยงค์
6136753  PHMP/M น.ส.  กฤติยาณี   ธรรมสาร  (*)  แผน ข อ. ณฐันารี เอมยงค์
6136754  PHMP/M น.ส.  รจนา   สุวรรณเพช็ร์  (*)  แผน ข ผศ. วิริณธ์ิ กิตติพิชยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. มธุรส ทิพยมงคลกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                      3.1 รายวิชา PHID 501 Current Health Situation and Trend  3 หน่วยกิต (Audit)
                            อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                            เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 22 กรกฎาคม 2561
                            อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                            ผศ.ดร.ทวี สายวิชยั โทร. 086 - 6443247 e-mail : tawee.sai@mahidol.ac.th
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                      3.2 รายวิชา PHBS 500 Introduction to Statistical Analysis 3 หน่วยกิต (Audit)
                            ชาํระค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/หน่วยกิต
                            เรียนทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เร่ิมเรียนวนัอาทิตยท่ี์ 27 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 22 กรกฎาคม 2561
                            เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ หอ้ง 7517 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวสัด์ิ แดงสวา่ง)
                            คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                            อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                            ผศ.ณฐักมล ชาญสาธิตพร โทร. 089 - 4908554 e-mail : natkamol.cha@mahidol.ac.th
               
                     3.3 รายวิชา PHCH 604 General Public Health 3 หน่วยกิต (Audit)
                           ชาํระค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/หน่วยกิต
                           เรียนทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 4 สิงหาคม 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 2 กนัยายน 2561
                           เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ หอ้ง 7517 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวสัด์ิ แดงสวา่ง)
                           คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                           อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                           ผศ.ทศันีย ์ศิลาวรรณ e-mail : tsilawan@gmail.com
                    
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น.
                   ณ หอ้ง 7517  ชั้น 5  อาคาร 7 (อาคารสวสัด์ิ  แดงสวา่ง) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.กฤติญา  โฉมงาม  
                   โทร. 085-900-4820  e-mail : kritty2007@gmail.com
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัท่ี 8 กนัยายน 2561 ปิดวนัท่ี 12 มกราคม 2562
               ภาคการศึกษาท่ี 2 วนัเปิดภาคเรียน วนัท่ี 26 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
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                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
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                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วชิาเอกอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136926  PHPH/M นาย  ชินวฒัน์   ศุภคุณภิญโญ  (**)  แผน ก(2) รศ. โชคชยั หมัน่แสวงทรัพย์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เรวดี จงสุวฒัน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวสุจิตรา  ผาติบณัฑิต
                   โทร. 02-3548536 e-mail : suchitta.pha@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
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               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136596  PHPH/M นาย  กิตติธชั   สิมาวนั  (**)  แผน ก(2) ผศ. องัสนา บุญธรรม
6136597  PHPH/M นาย  ปิยะณฐั   วิเชียร  (*)  แผน ก(2) ผศ. องัสนา บุญธรรม

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุธรรม นนัทมงคลชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
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                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกการพฒันาระบบสุขภาพชุมชน (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136598  PHPH/M น.ส.  อธิชา   โตจีน  (*)  แผน ก(2) รศ. สุธรรม นนัทมงคลชยั
6136599  PHPH/M นาย  จิตรภาณุ   ศรีเดช  (*)  แผน ก(2) ผศ. ศุภชยั ปิติกุลตงั
6136600  PHPH/M น.ส.  ลกัษมณ   คาํลิขิต  (*)  แผน ก(2) ผศ. กนิษฐา จาํรูญสวสัด์ิ
6136601  PHPH/M น.ส.  ณปภา   ประยรูวงษ ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. ปิยะธิดา ขจรชยักุล
6136602  PHPH/M นาย  พชัรากร   สุขสาํราญ  (*)  แผน ก(2) อ. กรวรรณ ยอดไม้

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุธรรม นนัทมงคลชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               3.รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวสุจิตตา  ผาติบณัฑิต
                   โทร. 02-3548536  e-mail : suchitta.pha@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136785  PHOP/M น.ส.  กลัตสิริ   ไชยศิริ  (*)  แผน ก(2) ผศ. แอนน์ จิระพงษสุ์วรรณ
6136786  PHOP/M น.ส.  สุธิสา   เดชศิวะ    แผน ก(2) ผศ. แอนน์ จิระพงษสุ์วรรณ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. แอนน์ จิระพงษสุ์วรรณ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 - 16.00 น.
                   ณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ชั้น 4 อาคาร 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณสุภาพร ยญุชานนท ์โทร. 02-3548542
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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 คณะสาธารณสุขศาสตร์

               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136912  PHOP/M นาย  ราชฤทธ์ิ   โกมลสุข    แผน ก(2) รศ. อรวรรณ แกว้บุญชู
6136913  PHOP/M น.ส.  นิชชุนนัท ์  ประสารพนัธ์  (*)  แผน ก(2) รศ. อรวรรณ แกว้บุญชู
6136914  PHOP/M น.ส.  มญชุธ์นีญา   ศรีตระกูล  (*)  แผน ก(2) รศ. อรวรรณ แกว้บุญชู

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อรวรรณ แกว้บุญชู

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 - 16.00 น.
                   ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณสุภาพ  บุญชานนท์
                   โทร. 02-3548542  e-mail : supaporn.yun@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
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 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136781  PHNS/D นาง  ปิยะนาฏ   ช่างเสียง  (***)  แบบ 2 รศ. อาภาพร เผา่วฒันา
6136782  PHNS/D น.ส.  จิราพร   สุวะมาตย ์ (***)  แบบ 2 รศ. อาภาพร เผา่วฒันา
6136783  PHNS/D น.ส.  เพญ็รุ่ง   นวลแจ่ม  (***)  แบบ 2 รศ. อาภาพร เผา่วฒันา
6136784  PHNS/D น.ส.  อริสรา   ฤทธ์ิงาม  (***)  แบบ 2 รศ. อาภาพร เผา่วฒันา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อาภาพร เผา่วฒันา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมของหลกัสูตร สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. น.ส.เพญ็รุ่ง นวลแจ่ม และน.ส.อริสรา ฤทธ์ิงาม ตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชา ดงัต่อไปน้ี
                   - PHDN 677 Advanged Community Health Nurging  2 หน่วยกิต
                   - PHPN 674 Nursing theory and Application  2 หน่วยกิต
                                                                 
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น.
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 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                   ณ หอ้ง 3407 อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน รศ.ดร.อาภาพร  เผา่วฒันา
                   โทร. 02-354-8542  e-mail : arpaporn.pow@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 147

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136906  ENTM/M น.ส.  รัชนนัท ์  นอ้ยอ่ิม    แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6136907  ENTM/M นาย  ณฐัวฒัน์   แปวกระโทก  (**)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 



หนา้ 148

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 150

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเมืองน่าอยู่และส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยืน
 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136760  ENLE/M น.ส.  ชลธิชา   อินทสระ  (*)  แผน ก(2) อ. มณฑิรา ยติุธรรม
6136761  ENLE/M นาย  สุทธิคุณ   แพง่ผอ่งใส    แผน ก(2) อ. มณฑิรา ยติุธรรม

ประธานหลกัสูตร  :  อ. มณฑิรา ยติุธรรม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4.  รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                    (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ
                    รายวิชา ENLE 600 Interactions of Natural Resources and Livable City 3 หน่วยกิต (Audit)
                    อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
                    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                    อ.ดร.มณฑิรา  ยติุธรรม  e-mail : monthira.yut@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเมืองน่าอยู่และส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยืน
 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                   ณ หอ้ง 4224 อาคารส่ิงแวดลอ้มพฒันดล คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณศรีสุภางค ์ ลิมป์กาญจนวฒัน์
                   โทร. 02-441-5000 ต่อ 2117
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเมืองน่าอยู่และส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยืน
 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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 (ภาคพเิศษ) คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136756  ENLE/M น.ส.  มินตรา   เร่ิมงาม  (**)  แผน ก(2) อ. มณฑิรา ยติุธรรม
6136757  ENLE/M น.ส.  ภทัรลดา   สินทรัพย ์   แผน ก(2) อ. มณฑิรา ยติุธรรม
6136758  ENLE/M นาย  ธนวฒัน์   ศรีสวสัด์ิ  (**)  แผน ก(2) อ. มณฑิรา ยติุธรรม
6136759  ENLE/M นาย  ณพงษ ์  แช่มชอ้ย  (**)  แผน ก(2) รศ. รุ่งจรัส หุตะเจริญ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. มณฑิรา ยติุธรรม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) 
                      3.1 นางสาวมินตรา เร่ิมงาม นางสาวภทัรลดา สินทรัพย ์และนายธนวฒัน์ ศรีสวสัด์ิ 
                      ตอ้งลงทะเบียนรายวิชา ENLE 600 Interactions of Natural Resources and Livable City  3 หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                      สถานท่ีเรียน วิทยาเขตศาลายา
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      อ.ดร.มณฑิรา ยติุธรรม  e-mail : monthira.yut@mahidol.ac.th
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 (ภาคพเิศษ) คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                      3.2 นายณพงษ ์แช่มชอ้ย
                      ตอ้งลงทะเบียนรายวิชา ENLE 600 Interactions of Natural Resources and Livable City  3 หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                      สถานท่ีเรียน วิทยาเขตศูนยล์าํปาง
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      รศ.รุ่งจรัส หุตะเจริญ โทร. 02-4415000 ต่อ 3109  e-mail : rungjarat.hut@mahidol.ac.th
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   4.1 นางสาวมินตรา เร่ิมงาม นางสาวภทัรลดา สินทรัพย ์และนายธนวฒัน์ ศรีสวสัด์ิ 
                   ปฐมนิเทศท่ีวิทยาเขตศาลายา
                   วนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น.
                   ณ หอ้ง 4224 ตึกส่ิงแวดลอ้มพฒันดล คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณศรีสุภางค ์ลิมป์กาญจนวฒัน์
                   โทร. 02-4415000 ต่อ 2117
               
                   4.2 นายณพงษ ์แช่มชอ้ย
                   ปฐมนิเทศท่ีวิทยาเขตศูนยล์าํปาง
                   กาํหนดการปฐมนิเทศ หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
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 (ภาคพเิศษ) คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม



หนา้ 156
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 (ภาคพเิศษ) คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประชากรศึกษา
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136520  SHPE/D น.ส.  พรนิภา   เดชแพ  (***)  แบบ 2 ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
6136521  SHPE/D น.ส.  สุภทัรา   บวัเพ่ิม  (***)  แบบ 2 ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
6136522  SHPE/D น.ส.  ฐานิดา   สุวลกัษณ์  (***)  แบบ 2 ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
                   ณ หอ้งเรียน ชั้น 3 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน ผศ.ดร.พรธิดา  วิเศษศิลปานนท ์และ รศ.ดร.อุทยัทิพย ์ เจ่ียวิวรรธน์กลุ
                   โทร. 094-5915054  e-mail : uthaitihip.rak@mahidol.ac.th
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประชากรศึกษา
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
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                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136621  SHSM/M นาย  อาทิตย ์  สิทธิเสรีเสมอ  (**)  แผน ก(2) อ. สมทบ ฐิตะฐาน
6136622  SHSM/M น.ส.  ชาลิสา   จนัทร์จาํปา  (**)  แผน ก(2) อ. สมทบ ฐิตะฐาน

ประธานหลกัสูตร  :  อ. สมทบ ฐิตะฐาน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
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                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
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                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136702  SHSS/M น.ส.  ณชัพิมพ ์  อริยะวฒิุไชย  (**)  แผน ก(2) ผศ. เสรี วรพงษ์
6136703  SHSS/M นาย  วีรกรณ์   จาํปาทอง  (**)  แผน ก(2) ผศ. วนิพพล มหาอาชา
6136704  SHSS/M น.ส.  กมลวรรณ   นาคชยัยะ  (**)  แผน ก(2) ผศ. วิลาสินี อโนมะศิริ
6136705  SHSS/M น.ส.  ณฏัฐะณิชา   วอ่งวงศอ์ารี  (**)  แผน ก(2) อ. ธเนศ เกษศิลป์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เสรี วรพงษ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น.
                   ณ หอ้ง 508 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.ภาณุการณ์ สนใจ
                   โทร. 098 2692950  e-mail : panukarn.son@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136700  SHSS/M น.ส.  มิตตา   บุญเลิศ  (*)  แผน ก(2) อ. ชนนันา รอดสุทธิ
6136701  SHSS/M น.ส.  รุ่งทิพย ์  เกิดแยม้  (**)  แผน ก(2) อ. ธเนศ เกษศิลป์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. คนางค ์คนัธมธุรพจน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนภาคตน้
                   - ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
                
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร
                   วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น.
                   ณ หอ้ง 508 อาคาร 4 ชั้น 5  คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณภานุการณ์  สนใจ
                   โทร. 098-2692950  e-mail : panukarn.son@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
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 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
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 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136680  SHMS/D น.ส.  วิลาสิณี   คีตวฒันานนท ์ (***)  แบบ 2 อ. ณฐัณีย ์มีมนต์
6136681  SHMS/D น.ส.  ศุภลกัษณ์   ผาดศรี    แบบ 2 ผศ. เพญ็จนัทร์ ประดบัมุข เชอร์เรอร์
6136682  SHMS/D น.ส.  ณภาภชั   ควรดี  (**)  แบบ 2 ศ. พิมพวลัย ์บุญมงคล
6136683  SHMS/D น.ส.  นงลกัษณ์   ยอดมงคล  (**)  แบบ 2 อ. ภทัรจิต จุมพล กอซโซลี

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. โธมสั กวาดามูซ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                    ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   ณ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   วนัและเวลา หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
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 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.ธิดาพร บุญเม่น
                   โทร. 02 800 2840 ต่อ 1277 e-mail : tidaporn@mahidol.edu
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
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                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136684  SHMS/M น.ส.  โชติกา   พิมพุฒิ  (**)  แผน ก(2) รศ. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. โธมสั กวาดามูซ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  
                
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวธิดาพร  บุญเม่น
                   โทร. 02-800-2840 ต่อ 1277  e-mail : tidaporn.bon@mahidol.edu
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136830  SHMS/M น.ส.  เพียรพิศ   พงษอ์ริยทรัพย ์ (*)  แผน ก(2) อ. ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่มีตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาศาสนากบัการพฒันา
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136827  SHRD/M พระ  ณรงคช์ยั   แสนมหายกัษ ์   แผน ก(2) ผศ. วฒิุนนัท ์กนัทะเตียน

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วฒิุนนัท ์กนัทะเตียน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาศาสนากบัการพฒันา
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 180

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาศาสนากบัการพฒันา
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 181

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจริยศาสตร์ศึกษาเพ่ือการพฒันาองค์การ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136828  SHEO/M น.ส.  ฐิตา   พงศด์ารา    แผน ก(2) อ. บุญวดี มนตรีกุล ณ อยธุยา
6136829  SHEO/M พระมหา  กิตติคุณ   บึงแกว้  (**)  แผน ก(2) อ. บุญวดี มนตรีกุล ณ อยธุยา

ประธานหลกัสูตร  :  อ. บุญวดี มนตรีกลุ ณ อยธุยา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                  วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น.
                  ณ หอ้ง 301 ชั้น 3 ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                  ติดต่อผูป้ระสานงาน ก่ิงกนก  เพชรสงัข์
                  โทร. 02-800-2841-60  e-mail : kingkanok.pet@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษหลกัสูตร คือ
               ภาคการศึกษาท่ี 1 เปิดภาคเรียน วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561  ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2 เปิดภาคเรียน วนัท่ี  7 มกราคม 2562  ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 182

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจริยศาสตร์ศึกษาเพ่ือการพฒันาองค์การ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 183

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจริยศาสตร์ศึกษาเพ่ือการพฒันาองค์การ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
  SHPP/M น.ส.  นิตยา   ฐิติวฒันพงษ ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. สมศกัด์ิ อมรสิริพงศ์
  SHPP/M นาย  กานตช์นิต   เลิศสิริเพียร  (**)  แผน ก(2) ผศ. สมศกัด์ิ อมรสิริพงศ์
  SHPP/M น.ส.  จิรัชญา   สวสัดีมงคล  (*)  แผน ก(2) ผศ. สมศกัด์ิ อมรสิริพงศ์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สมศกัด์ิ อมรสิริพงศ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น.
                   ณ หอ้งประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางนํ้าออ้ย คาํช่ืน
                   โทร. 081-8181158  e-mail : namooyk8@gmail.com
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
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               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136965  SHPP/M น.ส.  ยวุดี   เอ่ียมมงคลสกุล  (*)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6136966  SHPP/M นาย  จิราย ุ  ธนาวฒิุ  (*)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6136967  SHPP/M น.ส.  ลกัษิกา   สงวนสุข  (*)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6136968  SHPP/M น.ส.  เมธาวี   กาจุลศรี    แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6136969  SHPP/M นาย  นฐัพล   ตั้งมงคลธรรม  (**)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6136970  SHPP/M น.ส.  ภคัพร   สิงห์ทอง  (**)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6136971  SHPP/M นาย  พิสุทธ์ิ   สุบงกช  (**)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6136972  SHPP/M นาย  ธชัพงศ ์  ตณัฑสุทธ์ิ  (**)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กมลพร สอนศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น.
                   ณ หอ้งประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางนํ้าออ้ย คาํช่ืน
                   โทร. 081-8181158  e-mail : namooyk8@gmail.com
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               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
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               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136892  SHPP/D นาย  สาโรจน์   จุย้เจริญ  (**)  แบบ 2 รศ. ศิริพร แยม้นิล
6136893  SHPP/D นาย  สิทธิพนัธ์   สกุลสุขเจริญ  (***)  แบบ 2 รศ. ศิริพร แยม้นิล
6136894  SHPP/D นาย  ชาตรี   ลุนดาํ  (**)  แบบ 2 รศ. ศิริพร แยม้นิล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ศิริพร แยม้นิล

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิจตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ  
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
                   ณ หอ้งกนัภยัมหิดล คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน รศ.ดร.ศิริพร  แยม้นิล
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 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                   โทร. 089-2026013  e-mail : siriporn.yam@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136887  SHPP/D นาย  นิธิ   อมรพิพิธกุล    แบบ 2 รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย
6136888  SHPP/D น.ส.  มทัญา   พชันี  (***)  แบบ 2 รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย
6136889  SHPP/D พ.ต.อ.  สมศกัด์ิ   เอ่ียมอ่ิม  (**)  แบบ 2 รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย
6136890  SHPP/D น.ส.  วิวรรณ   เอกรินทรากุล  (**)  แบบ 2 รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย
6136891  SHPP/D นาย  ณฐั   คงธนะมงคล  (***)  แบบ 2 รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
                   ณ หอ้งเรียน ชั้น 3 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน ผศ.ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท ์และรศ.ดร.อุทยัทิพย ์เจียวิวรรธนก์ลุ
                   โทร. 094 5915054  e-mail : uthaithip.rak@mahidol.ac.th
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
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                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 196

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเวชสารสนเทศ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136706  SHIM/M น.ส.  อรพรรณ   มณีเนตร  (*)  แผน ก(2) รศ. แสงเทียน อยูเ่ถา
6136707  SHIM/M ร.ท.หญิง  พรพิชญา   อิทธิมณฑล    แผน ก(2) อ. อุดมสิทธ์ิ จีรสิทธ์ิกุล
6136708  SHIM/M น.ส.  วราภรณ์   ปานเงิน  (*)  แผน ก(2) อ. อรรถพล กาญจนพงษพ์ร
6136709  SHIM/M นาย  พรชยั   ยอดหลา้  (*)  แผน ก(2) ผศ. ภทัร์ พลอยแหวน

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ฐิตารีย ์ศิริศรีษรชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3.รายวิชาท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                  ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.
                   ณ หอ้ง 508 ชั้น 5 อาคาร 4  คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวชลธิชา  ดิษฐเกษร
                   โทร. 081-6202055  e-mail : chonthicha.dit@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
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การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเวชสารสนเทศ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเวชสารสนเทศ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกจุลชีววทิยา คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136948  PYBS/M น.ส.  ชลิตา   ดาํแกว้  (*)  แผน ก(2) รศ. มลัลิกา (ไตรเดช) ชมนาวงั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. มลัลิกา (ไตรเดช) ชมนาวงั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular  Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียน 25 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณณฐัภพ บวัหลวง 
                   โทร. 02 201 5746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
                   ณ หอ้ง 211 คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล



หนา้ 200

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกจุลชีววทิยา คณะเภสัชศาสตร์

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน รศ.มลัลิกา ชมนาวงั ,อาจารย ์ดร.ผกากรอง วนไพศาล
                   โทร. 081 860 9443 , 091 742 7884 e-mail : mullika.tra@mahidol.ac.th , pagakrong.wan@mahidol.edu
               
               6. กาํหนดการปฐมนิเทศของคณะเภสชัศาสตร์ 
                   วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
                   ณ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
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                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 202

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136947  PYPH/M น.ส.  ชมชนก   ตั้งตระกูลธรรม  (**)  แผน ก(2) รศ. เพญ็โฉม พ่ึงวิชา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เพญ็โฉม พึ่งวิชา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.
                   ณ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.สุรัญชนา แกว้สถิตย์
                   โทร. 02-3543747
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               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136944  PYPC/M น.ส.  ศิวลกัษณ์   บุญเรือง  (*)  แผน ก(2) รศ. จิรภรณ์ องัวิทยาธร
6136945  PYPC/M นาย  ศุภณฐั   สุนทราภิรมย ์ (*)  แผน ก(2) รศ. จิรภรณ์ องัวิทยาธร
6136946  PYPC/M น.ส.  พนาวลัย ์  พฤกษผา    แผน ก(2) รศ. จิรภรณ์ องัวิทยาธร

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. จิรภรณ์ องัวิทยาธร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของคณะเภสชัศาสตร์
                   วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                   ณ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.สุรัญชนา แกว้สถิตย์
                   โทร. 02-3543747
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เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               



หนา้ 207

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยาและวทิยาศาสตร์ชีวโมเลกลุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136937  PYPB/M น.ส.  มณีรัตนะมาลา   โมรินทร์    แผน ก(2) รศ. ศุภโชค มัง่มูล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ศุภโชค มัง่มูล

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular  Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียน 25 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณณฐัภพ บวัหลวง 
                   โทร. 02 201 5746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของคณะเภสชัศาสตร์
                   วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
                   ณ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
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เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยาและวทิยาศาสตร์ชีวโมเลกลุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.สุรัญชนา แกว้สถิตย์
                   โทร. 02 354 3747
               
               6. ขอ้มูลอ่ืนๆท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   นกัศึกษามีสิทธ์ิสมคัรเพ่ือขอรับทุนอาจารยป์ระดิษฐ ์หุตางกรู , ทุน MUPY  และทุน 50 ปี คณะเภสชัศาสตร์
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
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 คณะเภสัชศาสตร์

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผลติภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพ่ือสุขภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136938  PYNF/M นาย  ภูวิจกัษณ์   หิญชีระนนัทน์    แผน ก(2) อ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์
6136939  PYNF/M น.ส.  รวินนัท ์  ศรีสมานุวตัร  (*)  แผน ก(2) อ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์
6136940  PYNF/M นาย  ปฐวี   มาไพศาลสิน    แผน ก(2) อ. ศวิตา จิวจินดา
6136941  PYNF/M น.ส.  สิริพร   เน่ืองจาํนงค ์ (**)  แผน ก(2) อ. พิมพิกา กาญจนดาํเกิง
6136942  PYNF/M นาย  นฤดล   จาํปาทอง  (**)  แผน ก(2) ผศ. อรสา สุริยาพนัธ์
6136943  PYNF/M น.ส.  วิรัญญา   พิพฒัน์อภิรักษ ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. อรสา สุริยาพนัธ์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของคณะเภสชัศาสตร์
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผลติภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพ่ือสุขภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

                   วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                   ณ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.สุรัญชนา แกว้สถิตย์
                   โทร. 02-3543747
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
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 คณะเภสัชศาสตร์

               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก
 คณะพยาบาลศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136640  NSPN/M น.ส.  ขจีพรรณ   เชยชุ่ม    แผน ก(2) ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม
6136641  NSPN/M น.ส.  สิญาธร   พลนอ้ย  (*)  แผน ก(2) ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม
6136642  NSPN/M น.ส.  ณฐัณิชา   ปานพยพั  (*)  แผน ก(2) ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม
6136643  NSPN/M น.ส.  ลกัษณ์ขนิษฐา   อรัญกิตติภูมิ  (*)  แผน ก(2) ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม
6136644  NSPN/M น.ส.  ฐิติรัตน์   ชยับรรเจิดกุล    แผน ก(2) ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 น.
                   ณ หอ้ง 217 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก
 คณะพยาบาลศาสตร์

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวกาญจนา คงวารี
                   โทร. 02-4415333 ต่อ 2542-3   e-mail : kanjana.kon@mahidol.edu
               
               6. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ขอ้มูลรวมถึงกาํหนดการต่างๆ ใหน้กัศึกษาทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ดงัน้ี
                   1. รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
                   2. หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                       โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (มีค่าลงทะเบียนในการอบรม รายละเอียดจะแจง้ใหน้กัศึกษาทราบอีกคร้ัง)
                       2.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้สรีรวิทยา  จาํนวน 5 วนั (1-3 สิงหาคม 2561 และวนัท่ี 6-7 สิงหาคม 2561)
                       2.2 อบรมโปรแกรม SPSS         จาํนวน 1  วนั 
                   3. พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561)
               
                       * ทั้งน้ี หากจาํนวนผูส้มคัรของทุกรอบท่ีผา่นการคดัเลือก รวมแลว้ไม่ถึง 5 คน
                          ทางหลกัสูตรของดรับเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2561 *
               
                       ผูป้ระสานงาน  นางสาวกาญจนา คงวารี             e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
                                                นางสาวสุรียรั์ตน์ ดีสั้น               e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
                                                นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน    e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
                                                โทร. 02 - 4415333 ต่อ 2542-3
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
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                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
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                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136645  NSAN/M นาง  เพญ็แข   สุขสถิตย ์ (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136646  NSAN/M นาง  ปิยารัตน์   รุ่งเรือง  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136647  NSAN/M นาง  ทศัเนตร   พุทธรักษา  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136648  NSAN/M ร.ท.หญิง  ศุจินธร   ซาบาํเหน็จ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136649  NSAN/M ร.ท.หญิง  ธมลวรรณ   ศรีกลัน่  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136650  NSAN/M น.ส.  ธญัลกัษณ์   ชีวะประไพ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136651  NSAN/M น.ส.  อาภาภรณ์   ดีไมล ์ (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136652  NSAN/M น.ส.  สุวิดา   ล่ิมเร่ิมสกุล  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136653  NSAN/M น.ส.  นวนนัท ์  เอกลคันารัตน์    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136654  NSAN/M น.ส.  อจัฉรา   ศรีนุกูล  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136655  NSAN/M น.ส.  ศิริพร   สุ่มรัตนะ    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136656  NSAN/M น.ส.  เกศริน   อินธิยศ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136657  NSAN/M น.ส.  นิศาชล   กวางทอง  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136658  NSAN/M นาย  ภูมินทร์   ดวงสุริยะ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136659  NSAN/M น.ส.  นงนุช   พนัธ์หอม  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 น.
                   ณ หอ้ง 217 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.กาญจนา คงวารี
                   โทร. 02 441 5333  e-mail : kanjana.kon@mahidol.edu
               
               6. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ขอ้มูลรวมถึงกาํหนดการต่างๆ ใหน้กัศึกษาทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ดงัน้ี
                   6.1 รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
                   6.2 หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                         โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (มีค่าลงทะเบียนในการอบรม รายละเอียดจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั)
                         6.2.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้สรีรวิทยา  จาํนวน 5 วนั (วนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561 และ วนัท่ี 6-7 สิงหาคม 2561)
                         6.2.2 อบรมโปรแกรม SPSS          จาํนวน 1 วนั 
                   6.3 พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561
               
                      * ทั้งน้ี หากจาํนวนผูส้มคัรของทุกรอบท่ีผา่นการคดัเลือก รวมแลว้ไม่ถึง 5 คน
                        ทางหลกัสูตรของดรับเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2561 *
               
                         ผูป้ระสานงาน    นางสาวกาญจนา คงวารี                e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
                                                   นางสาวสุรียรั์ตน์ ดีสั้น                   e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
                                                   นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน        e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
                                                   โทร. 02 - 4415333 ต่อ 2542-3
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
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                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
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                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136954  NSMH/M น.ส.  จุฑามาศ   อารีรมย ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. นพพร วอ่งสิริมาศ
6136955  NSMH/M น.ส.  อรวรรณ   จนัทรัตน์  (*)  แผน ก(2) ผศ. นพพร วอ่งสิริมาศ
6136956  NSMH/M น.ส.  จุฬาลกัษณ์   ธรรมปัต  (*)  แผน ก(2) ผศ. นพพร วอ่งสิริมาศ
6136957  NSMH/M น.ส.  ศรีวรรณ   สวยงาม  (*)  แผน ก(2) ผศ. นพพร วอ่งสิริมาศ
6136958  NSMH/M นาง  วิลาสินี   วงศเ์จริญสวสัด์ิ  (**)  แผน ก(2) ผศ. นพพร วอ่งสิริมาศ
6136959  NSMH/M น.ส.  วรัญญา   ธรรมบญัหาร  (**)  แผน ก(2) ผศ. นพพร วอ่งสิริมาศ
6136960  NSMH/M น.ส.  ปะการัง   บุญโคตร  (*)  แผน ก(2) ผศ. นพพร วอ่งสิริมาศ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. นพพร วอ่งสิริมาศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
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               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 น.
                   ณ หอ้ง 217 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวกาญจนา คงวารี
                   โทร. 02-4415333 ต่อ 2542-3   e-mail : kanjana.kon@mahidol.edu
               
               6. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ขอ้มูลรวมถึงกาํหนดการต่างๆ ใหน้กัศึกษาทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ดงัน้ี
                   1. รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
                   2. หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                       โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (มีค่าลงทะเบียนในการอบรม รายละเอียดจะแจง้ใหน้กัศึกษาทราบอีกคร้ัง)
                       2.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้สรีรวิทยา  จาํนวน 5 วนั (1-3 สิงหาคม 2561 และวนัท่ี 6-7 สิงหาคม 2561)
                       2.2 อบรมโปรแกรม SPSS         จาํนวน 1  วนั 
                   3. พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561)
               
                      * ทั้งน้ี หากจาํนวนผูส้มคัรของทุกรอบท่ีผา่นการคดัเลือก รวมแลว้ไม่ถึง 5 คน
                        ทางหลกัสูตรของดรับเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2561 *
               
                       ผูป้ระสานงาน  นางสาวกาญจนา คงวารี             e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
                                                นางสาวสุรียรั์ตน์ ดีสั้น               e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
                                               นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน    e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
                                               โทร. 02 - 4415333 ต่อ 2542-3
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
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                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน



หนา้ 225

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 (ภาคพเิศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136685  NSMY/M น.ส.  ปรีดาวรรณ   กะสินงั  (*)  แผน ก(2) ผศ. วรรณา พาหุวฒันกร
6136686  NSMY/M น.ส.  ศศิพชัร   พูลสวสัด์ิ  (*)  แผน ก(2) ผศ. วรรณา พาหุวฒันกร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วรรณา พาหุวฒันกร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น.
                   ณ หอ้ง 217 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.กาญจนา  คงวารี
                   โทร. 02-4415333 ต่อ 2542-3   e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
               
               6. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
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                   คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ขอ้มูลรวมถึงกาํหนดการต่างๆ ใหน้กัศึกษาทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษา
                   ระบุในใบสมคัร ดงัน้ี
                   6.1 รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
                   6.2 หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                         โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (มีค่าลงทะเบียนในการอบรม รายละเอียดจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั)
                         6.2.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้สรีรวิทยา  จาํนวน 5 วนั (วนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561 และ วนัท่ี 6-7 สิงหาคม 2561)
                         6.2.2 อบรมโปรแกรม SPSS          จาํนวน 1 วนั 
                   6.3 พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561
               
                      * ทั้งน้ี หากจาํนวนผูส้มคัรของทุกรอบท่ีผา่นการคดัเลือก รวมแลว้ไม่ถึง 5 คน
                        ทางหลกัสูตรของดรับเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2561 *
               
                         ผูป้ระสานงาน    นางสาวกาญจนา คงวารี                e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
                                                   นางสาวสุรียรั์ตน์ ดีสั้น                   e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
                                                   นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน        e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
                                                   โทร. 02 - 4415333 ต่อ 2542-3
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
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                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136634  NSCN/M นาย  พาย ุ  เกณฑค์ง  (*)  แผน ก(2) รศ. รักชนก คชไกร
6136635  NSCN/M นาง  ดวงพร   สุรังกาญจน์  (*)  แผน ก(2) รศ. รักชนก คชไกร
6136636  NSCN/M น.ส.  ณฐัพริมดา   แสงหวัชา้ง  (*)  แผน ก(2) รศ. รักชนก คชไกร
6136637  NSCN/M น.ส.  ศิริลกัษณ์   นวพงษศิ์รินทร์  (*)  แผน ก(2) รศ. รักชนก คชไกร
6136638  NSCN/M น.ส.  กญัจน์ฉตัร   ณรงคว์ิทย ์ (*)  แผน ก(2) รศ. รักชนก คชไกร
6136639  NSCN/M น.ส.  ยรุนนัท ์  แกว้ดี    แผน ก(2) รศ. รักชนก คชไกร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. รักชนก คชไกร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น.
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                   ณ หอ้ง 217 คณะพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.กาญจนา  คงวารี
                   โทร. 02-4415333 ต่อ 2542-3  e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
               
               6. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ขอ้มูลรวมถึงกาํหนดการต่างๆ ใหน้กัศึกษาทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ดงัน้ี
                   6.1 รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
                   6.2 หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                         โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (มีค่าลงทะเบียนในการอบรม รายละเอียดจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั)
                         6.2.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้สรีรวิทยา  จาํนวน 5 วนั (วนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561 และ วนัท่ี 6-7 สิงหาคม 2561)
                         6.2.2 อบรมโปรแกรม SPSS          จาํนวน 1 วนั 
                   6.3 พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561
               
                      * ทั้งน้ี หากจาํนวนผูส้มคัรของทุกรอบท่ีผา่นการคดัเลือก รวมแลว้ไม่ถึง 5 คน
                        ทางหลกัสูตรของดรับเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2561 *
               
                         ผูป้ระสานงาน    นางสาวกาญจนา คงวารี                e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
                                                   นางสาวสุรียรั์ตน์ ดีสั้น                   e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
                                                   นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน        e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
                                                   โทร. 02 - 4415333 ต่อ 2542-3
               
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
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                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 (ภาคพเิศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวจัิยประชากรและสังคม
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136567  PRPR/D น.ส.  อญัชลี   หิรัญแพทย ์ (**)  แบบ 2 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6136568  PRPR/D น.ส.  จิราวรรณ   เผื่อแผ ่ (***)  แบบ 2 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6136569  PRPR/D นาง  นงนุช   ใจช่ืน    แบบ 2 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6136570  PRPR/D นาย  พงษศ์กัด์ิ   สกุลทกัษิณ  (**)  แบบ 2 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6136571  PRPR/D น.ส.  สญามล   เสนาพรม  (***)  แบบ 2 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6136572  PRPR/D นาย  ชิราวธุ   ปุญณวิช  (**)  แบบ 2 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6136573  PRPR/D น.ส.  ณภาภชั   ควรดี  (**)  แบบ 2 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6136574  PRPR/D น.ส.  วิรัลพชัร   มานิตศรศักัด์ิ  (**)  แบบ 2 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               



หนา้ 235
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               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                   ณ หอ้งสระบวั (109) สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.วราวรรณ  ฐาปนธรรมชยั
                   โทร. 02-4410201 - 4 ต่อ 308  e-mail : warawan.tha@gmail.com
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136579  PRPR/M น.ส.  สุรารัตน์   พวงจาํปา  (**)  แผน ก(2) ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์
6136580  PRPR/M น.ส.  ปัญญริสา   บุญยะรัตน์  (*)  แผน ก(2) ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์
6136581  PRPR/M น.ส.  อรัญญา   สุยพงษพ์นัธ์  (**)  แผน ก(2) ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์
6136582  PRPR/M นาย  พิเชษฐ ์  เกียรติประยกุต ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์
6136583  PRPR/M นาย  ณุพรรณ   เร่งสาํประทวน  (*)  แผน ก(2) ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
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                   ณ หอ้งสระบวั (109) ชั้น 1 อาคารประชาสงัคมอุดมพฒัน์ สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม
                   มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางกรณิฐา ศริ
                   โทร. 02 441 0201-4 ต่อ 306 e-mail : kornnitha.sar@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities



หนา้ 239

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวจัิยประชากรและสังคม
 สถาบันวจัิยประชากรและสังคม

               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136864  MTMT/M น.ส.  รจิต   ชมภูวงศ ์   แผน ก(2) ผศ. โชติรส พลบัพลึง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. โชติรส พลบัพลึง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตในอตัรา 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 243

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะทนัตแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136961  DTMP/C นาย  ภทัรวิทย ์  อิงคนานุวฒัน์               อ. ณฐัดนยั โชติประเสริฐ
6136962  DTMP/C น.ส.  วิสาลกัษณ์   ปัญญาวฒันานนท ์ (*)             อ. ณฐัดนยั โชติประเสริฐ
6136963  DTMP/C น.ส.  ธนัยช์นก   ศิลประเสริฐสุข  (*)             อ. ณฐัดนยั โชติประเสริฐ
6136964  DTMP/C นาย  ชีวิน   โตวิถีเลิศกุล  (**)             อ. ณฐัดนยั โชติประเสริฐ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ณฐัดนยั โชติประเสริฐ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 2,700 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561      ปิดวนัศุกร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 7 มกราคม 2562       ปิดวนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               ภาคฤดูร้อน           วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2562  ปิดวนัศุกร์ท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะทนัตแพทยศาสตร์

               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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 คณะทนัตแพทยศาสตร์

                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136837  DTDT/C น.ส.  ทิพรวี   ฉตัรตรัสตรัย               รศ. สมศกัด์ิ ไมตรีรัตนะกุล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สมศกัด์ิ ไมตรีรัตนะกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 2,700 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
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                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
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                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136849  EGIT/M นาย  ศุภกร   ปะละไทย    แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136850  EGIT/M ร.ต.  ชนากานต ์  ทรัพยนิ์รันดร์  (**)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136851  EGIT/M นาย  ณพวิทย ์  พฒันะวาณิชนนัท ์ (*)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136852  EGIT/M นาย  ณฐัภทัร   ยิม้สละ    แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136853  EGIT/M น.ส.  ภาพตะวนั   วิริยะสวสัด์ิ    แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136854  EGIT/M นาย  ณฐักร   วิศิษฏโ์สภา  (*)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136855  EGIT/M นาย  ณฐัพล   ยงัพลขนัธ์    แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136856  EGIT/M นาย  ศิริศกัด์ิ   ไตรฆอ้ง  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136857  EGIT/M นาย  สิทธิกร   อศัวถาวรวานิช  (**)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136858  EGIT/M นาย  ศุภรัช   ศรีพลอย  (**)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
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               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 21-22 กรกฎาคม 2561   เวลา 8.00-17.00 น.
                   สถานท่ี  ต่างจงัหวดั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน  นางสาวลกัษมี  ชูใจ
                   โทร. 081-5957497    e-mail : luksamee.chu@mahidol.edu
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมและปฏิบติัการเตรียมความพร้อมดา้นวิชาการ ปีการศึกษา 2561
                   ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 6,000 บาท
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   ผศ.ดร.สุภาภรณ์  เกียรติสิน  โทร.02-8892138 ต่อ 6302  
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัเสาร์ท่ี 11 สิงหาคม 2561    ปิดวนัอาทิตยท่ี์ 23 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัเสาร์ท่ี 12 มกราคม 2562   ปิดวนัอาทิตยท่ี์ 26 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
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                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136877  EGBE/D น.ส.  มนตณ์ฎัฐ ์  โชคบุญดี  (***)  แบบ 2 ผศ. ยศชนนั วงศส์วสัด์ิ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ยศชนนั วงศส์วสัด์ิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 5,500 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 180,000 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
                  
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
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                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
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                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136878  EGBE/M น.ส.  พีระนนัทน์   วงศรั์ตน์  (*)  แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
6136879  EGBE/M น.ส.  ชาลิสา   สุขมี    แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
6136880  EGBE/M น.ส.  วิชยา   วิเชียรฉาย  (*)  แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
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               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
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                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรนํา้(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136908  EGEW/D นาย  เจษฎา   จุย้ประเสริฐ  (***)  แบบ 1 รศ. สุวรรณา บุญตานนท์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. รันจนา จินดลั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท  
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               6. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   นายเจษฎา จุย้ประเสริฐ จะตอ้งศึกษาและลงทะเบียนในรายวิชา EGEW 612 Experimental Design and Modeling 
                   จาํนวน 3 หน่วยกิต
               



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรนํา้(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรนํา้(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 261

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรนํา้ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136909  EGEW/M น.ส.  พชัรากร   สกัเพง็  (*)  แผน ก(2) ผศ. ตระการ ประภสัพงษา
6136910  EGEW/M น.ส.  พิมลพรรณ   อินทาปัตย ์ (*)  แผน ก(2) อ. วีรวฒิุ ชยัวฒัน์
6136911  EGEW/M น.ส.  ระวิวรรณ   เศวตะทตั  (**)  แผน ก(2) รศ. สุวรรณา บุญตานนท์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุวรรณา บุญตานนท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตในอตัรา 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 40,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) 
                   4.1 นางสาวพิมลพรรณ  อินทาปัตย ์และ นางสาวระวิวรรณ  เศวตะทตั
                   รายวิชา EGEW 501 Water and Wastewater Engineering  3 หน่วยกิต (Audit)
                   รายวิชา EGEW 503 Applied Hgdrology 3 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ



หนา้ 262

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรนํา้ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                   รศ.ดร.สุวรรณา  บุญตานนท ์ โทร.02-8892138 ต่อ 6331  e-mail : suwanna.boo@mahidol.ac.th
                   4.2 นางสาวพชัรากร  สกัเพง็  ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
                        
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
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                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136824  EGIE/M น.ส.  วาสิตา   สุริยะมาต  (**)  แผน ก(2) อ. เกียรติศกัด์ิ ศรีตระกูลชยั
6136825  EGIE/M น.ส.  ณฐันิช   ภิรมยกิ์จ  (**)  แผน ก(2) อ. เกียรติศกัด์ิ ศรีตระกูลชยั

ประธานหลกัสูตร  :  อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 100,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                    รายวิชา EGIE 569  Basic Principles of Industrial Engineering 3 หน่วยกิต (Credit)
                    อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                    ผศ.ดร.ธนกรณ์ แน่นหนา  โทร.02-8892138  ต่อ 6203  e-mail : Thanakorn.nae@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
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                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222



หนา้ 266

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136826  EGIE/M นาย  คมกริช   ชุมพล  (**)  แผน ข อ. เกียรติศกัด์ิ ศรีตระกูลชยั

ประธานหลกัสูตร  :  อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                    รายวิชา EGIE 569  Basic Principles of Industrial Engineering 3 หน่วยกิต (Credit)
                    อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                    ผศ.ดร.ธนกรณ์ แน่นหนา  โทร.02-8892138  ต่อ 6203  e-mail : Thanakorn.nae@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136933  EGIC/D นาย  สหรัฐ   เสริมเสนาพร  (***)  แบบ 1 ศ. Mohammad Naghi Eshtiaghi

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ณฐัวรรณ์ ยศวฒัน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วย 2,700 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท  
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวชิาใดๆ
               
               5. หลกัสูตรกาํหนดใหเ้รียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษารายวิชา EGCH 698 Thesis 
                   จาํนวน 6 รายวิชาดงัน้ี
                   1)  EGCH 513  Corporate Soclial Responsibility  for Engineering
                   2)  EGCH 601  Computational Techniques in Chemical Engineering
                   3)  EGCH 602  Statostical Process and Experimental Design
                   4)  EGCH 642  Food and Pharmaceutical  Processes Technology
                   5)  EGCH 645  Non-Thermal  Process Engineering 
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                   6)  EGCH 674  Pharmaceutical Facilties, Equipment and Process Design
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
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                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136548  EGIC/M นาย  ปรัชญา   อินทร์รอด  (**)  แผน ก(2) ผศ. พรชยั บาํรุงศรี
6136549  EGIC/M นาย  ภากร   ศรีสงวน  (**)  แผน ก(2) ผศ. พรชยั บาํรุงศรี

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พรชยั บาํรุงศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
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                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
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                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 276

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136550  EGMI/M น.ส.  องัธิดา   ปุณยาพรชยั  (*)  แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6136551  EGMI/M นาย  จงพุฒิ   สิงห์คา    แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6136552  EGMI/M นาย  จตุพร   ไวกูณฐเ์วศม ์ (**)  แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6136553  EGMI/M นาย  พงศธร   ชุมภา  (**)  แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
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               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
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                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136699  EGEA/M นาย  สุรพล   ศรีนอก  (**)  แผน ข ผศ. ธชัชะ จุลชาต

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ธชัชะ จุลชาต

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 4-5 สิงหาคม 2561  เวลา 8.00-16.00 น.
                   สถานท่ี จงัหวดัราชบุรี/กาญจนบุรี
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวนนัทพทัธ์  ทองโสมสวสัด์ิ
                   โทร.02-8892138 ต่อ 6503  e-mail : jiraporn.thn@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัท่ี 17 สิงหาคม 2561  ปิดวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัท่ี 11 มกราคม 2562  ปิดวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2562
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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136895  EGCO/M น.ส.  กฤตยา   ศิวะกฤษณ์กุล    แผน ก(2) ผศ. ธนสันี เพียรตระกูล
6136896  EGCO/M นาย  ทรงชยั   ดวงพนัธ์  (**)  แผน ก(2) รศ. สุรทศ ไตรติลานนัท์
6136897  EGCO/M นาย  ณธกร   แกว้นพรัตน์    แผน ก(2) อ. กลกรณ์ วงศภ์าติกะเสรี
6136898  EGCO/M น.ส.  ชุติมา   ประจาํ  (**)  แผน ก(2) อ. กลกรณ์ วงศภ์าติกะเสรี
6136899  EGCO/M ร.ต.  สนัติสุข   เทพทอง    แผน ก(2) รศ. สุรทศ ไตรติลานนัท์
6136900  EGCO/M นาย  อคัรพนัธุ์   สงัขว์งษ ์ (**)  แผน ข อ. นริศ หนูหอม

ประธานหลกัสูตร  :  อ. นริศ หนูหอม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
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                  วนัพธุท่ี 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.
                   ณ หอ้ง 6271 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวพลอยไพลิน เพชรแอน
                   โทร. 02-8892138 ต่อ 6267 e-mail : ploypailin.pet@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
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               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136696  EGCH/M น.ส.  ดวงกมล   บุญบาํรุง  (**)  แผน ก(2) ผศ. จุฬารัตน์ ศกัดารณรงค์
6136697  EGCH/M น.ส.  ณฐัชนก   แพงแสง  (*)  แผน ก(2) ผศ. จุฬารัตน์ ศกัดารณรงค์
6136698  EGCH/M นาย  วิทวสั   ด่านเสนา  (**)  แผน ก(2) ผศ. จุฬารัตน์ ศกัดารณรงค์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. จุฬารัตน์ ศกัดารณรงค์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 80,000 บาท  คือ นายวิทวสั  ด่านเสนา
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 40,000 บาท  คือ นางสาวดวงกมล  บุญบาํรุง  นางสาวณฐัชนก  แพงแสง
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                    4.1 น.ส. ณฐัชนก แพงแสง และ นายวิทวสั ด่านเสนา ตอ้งลงทะเบียนรายวิชาต่อไปน้ี
                    EGCH 511 Principles and Calculations in Chemical Engineering  3 หน่วยกิต
                    EGCH 512 Chemical Engineering Thermodynamics 3 หน่วยกิต
                    EGCH 509 Transport Processes 3 หน่วยกิต
                    (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560)
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                    EGCH 510 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design 3 หน่วยกิต
                    (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561)
                
                    4.2 น.ส. ดวงกมล บุญบาํรุง ตอ้งลงทะเบียนรายวิชาต่อไปน้ี
                    EGCH 509 Transport Processes 3 หน่วยกิต
                    EGCH 512 Chemical Engineering Thermodynamics 3 หน่วยกิต
                    (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560)
                    EGCH 510 Chemical Engineering Kinetics and Ractor Design       
                    (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561)
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั  
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 20  สิงหาคม 2561  ปิดวนัองัคารท่ี 25 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 15 มกราคม 2562 ปิดวนัองัคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
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                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136838  EGIT/D นาย  ภาณุพนัธ์   กฤตนาทิพย ์ (***)  แบบ 2 อ. ชนฏัฐา จนัสุทธิรางกูร
6136839  EGIT/D นาง  รัศม์ิลภสั   สุตีคา    แบบ 1 อ. สมิทธิ ดารากร ณ อยธุยา
6136840  EGIT/D นาย  ไชยทศัน์   อ่ิมสาํราญรัชต ์ (***)  แบบ 1 รศ. อดิศร ลีลาสนัติธรรม
6136841  EGIT/D นาย  นิธิ   อมรพิพิธกุล    แบบ 1 ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136842  EGIT/D นาง  สาวิตรี   พวั  (***)  แบบ 2 อ. สมิทธิ ดารากร ณ อยธุยา
6136843  EGIT/D น.ส.  สาวิกา   จินดารัตนาภรณ์    แบบ 2 ผศ. โษฑศรั์ตต ธรรมบุษดี
6136844  EGIT/D นาย  เกียรติศกัด์ิ   จนัทร์แกว้  (***)  แบบ 1 ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136845  EGIT/D นาย  ธานินทร์   กองลุน  (**)  แบบ 1 อ. ชนฏัฐา จนัสุทธิรางกูร
6136846  EGIT/D น.ส.  ศิวลกัษณ์   เจียรทรัพย ์ (**)  แบบ 2 รศ. อดิศร ลีลาสนัติธรรม
6136847  EGIT/D น.ส.  กญัญาภคั   แกว้กอ้งกงัวาล  (***)  แบบ 2 อ. สมิทธิ ดารากร ณ อยธุยา
6136848  EGIT/D น.ส.  คทัลียา   จนัดา  (**)  แบบ 1 อ. ชนฏัฐา จนัสุทธิรางกูร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
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                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                    วนัท่ี 21-22 กรกฎาคม 2561  เวลา 8.00-17.00 น.
                    สถานท่ี  ต่างจงัหวดั
                    ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวลกัษมี ชูใจ
                    โทร. 081-5957497   email : luksamee.chu@mahidol.edu
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมและปฏิบติัการเตรียมความพร้อมดา้นวิชาการ ปีการศึกษา 2561
                   ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 6,000 บาท
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน โทร.02-8892138 ต่อ 6302   
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัเสาร์ท่ี 11 สิงหาคม 2561    ปิดวนัอาทิตยท่ี์ 23 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัเสาร์ท่ี 12 มกราคม 2562   ปิดวนัอาทิตยท่ี์ 26 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
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                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136624  EGLS/M นาย  สุรัชชา   สลบัสม  (*)  แผน ข ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6136625  EGLS/M นาย  ภูวกร   ภิญญานิธิกร  (*)  แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6136626  EGLS/M น.ส.  สุมิตราภรณ์   พิศชวนชม  (*)  แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6136627  EGLS/M น.ส.  ปภาดา   บุบผาสวรรค ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6136628  EGLS/M นาย  วีระพงษ ์  สวสัดี  (*)  แผน ข ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6136629  EGLS/M นาย  วนัชยั   พรหมลี  (**)  แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6136630  EGLS/M นาย  ศราวธุ   จนัพนสั  (**)  แผน ข ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6136631  EGLS/M น.ส.  นุศรา   คงัฆะมะโน  (*)  แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6136632  EGLS/M นาย  วิชยั   ไชยมี  (**)  แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6136633  EGLS/M นาย  อษัฎาวฒิุ   เนินสถาน  (*)  แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   หลกัสูตรจะแจง้ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
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                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 294

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาระบบขนส่งทางราง(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136623  EGRS/M นาย  ศุภชยั   คลงัทอง  (**)  แผน ก(2) รศ. ภูมินท ์กิระวานิช

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ภูมินท ์กิระวานิช

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 



หนา้ 295

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาระบบขนส่งทางราง(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   



หนา้ 296

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาระบบขนส่งทางราง(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 297

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร
วชิาเอกเทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความสะดวก (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136949  RSRD/M นาย  อคัรินทร์   ปุณยาวรวฒัน์  (**)  แผน ก(2) อ. สุจิตรา เขียวศรี

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อาดมั นีละไพจิตร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   4.1 รายวิชา RSRS 500 Statistics in Rehabilitation Services for Persons with Disabilities 2 หน่วยกิต (Audit)
                         อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                         เร่ิมเรียนประมาณเดือนธนัวาคม 2561 (กาํหนดการเรียนหลกัสูตรจะแจง้ทราบภายหลงั)
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                         อ.ดร. ปารณีย ์วิสุทธิพนัธ์ุ  โทร.02 8895315-9 ต่อ 1239  e-mail : rom_visut@hotmail.com
               
                    4.2 รายวิชา RSRS 502 Psychology of Disabilities 2 หน่วยกิต (Audit)
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                         อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                         เร่ิมเรียนระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                         อ.ดร. วรางครา รัชตะวรรณ โทร.02 8895315-9 ต่อ 1243  
                         e-mail : warangkana.rat@mahidol.ac.th , warangkana6365@gmail.com
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
                   ณ อาคารอาํนวยการวิทยาลยัราชสุดา วิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.จินตนา ขนุสุทน  , น.ส.ศิริพร ทศันิยม 
                   โทร. 02 889 5315-9 ต่อ 1234-5  e-mail : jintana_khun@mahidol.ac.th , siriporn.tas@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
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                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136687  RSES/M น.ส.  แคลร์   ชาน  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธีรศกัด์ิ ศรีสุรกุล
6136688  RSES/M นาย  ชชัวาลย ์  อินต๊ะวนั  (*)  แผน ก(2) ผศ. ธีรศกัด์ิ ศรีสุรกุล
6136689  RSES/M นาย  สมัฤทธ์ิ   เพ่ิมสุวรรณเจริญ  (*)  แผน ก(2) ผศ. ธีรศกัด์ิ ศรีสุรกุล
6136690  RSES/M น.ส.  วิภาวี   ปรัชญาบาํรุง    แผน ก(2) ผศ. ธีรศกัด์ิ ศรีสุรกุล
6136691  RSES/M นาย  เนรมิต   ศรีสงัขท์อง  (**)  แผน ก(2) ผศ. ปิยะรัตน์ นุชผอ่งใส
6136692  RSES/M น.ส.  รัตนาภรณ์   ใจมูล  (**)  แผน ก(2) ผศ. ปิยะรัตน์ นุชผอ่งใส
6136693  RSES/M น.ส.  บุษกร   สนัเทพ    แผน ก(2) ผศ. ปิยะรัตน์ นุชผอ่งใส
6136694  RSES/M น.ส.  ภสัภรณ์   เรืองวงษ ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. ปิยะรัตน์ นุชผอ่งใส
6136695  RSES/M นาย  จิรัฐิติวฒัน์   ฉายาวรวสุ  (**)  แผน ก(2) ผศ. ปิยะรัตน์ นุชผอ่งใส

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ปิยะรัตน์ นุชผอ่งใส

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
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                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. นายจิรัฐิติวฒัน์ ฉายาวรวสุ จะตอ้งนาํหลกัฐานการสาํเร็จการศึกษามายืน่ใหบ้ณัฑิตวิทยาลยั
                   ภายในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 หากเลยกาํหนดดงักล่าวถือวา่ไม่มีสิทธิเขา้ศึกษา
               
               6. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น.
                   ณ วิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.จินตนา ขนุสุทน
                   โทร. 02 889 5315 ต่อ 1235  e-mail : Jintana.khu@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาสําหรับบุคคลทีมี่ความต้องการพเิศษ
 (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาการพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร
 (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136523  RSQD/D น.ส.  ปรีดา   กงัแฮ  (***)  แบบ 2 อ. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง
6136524  RSQD/D น.ส.  วรินทร   อ้ึงสาํราญ  (**)  แบบ 2 อ. ปารณีย ์วิสุทธิพนัธุ์
6136525  RSQD/D น.ส.  วิจิตา   รชตะนนัทิกุล  (**)  แบบ 2 รศ. ทวี เช้ือสุวรรณทวี
6136526  RSQD/D น.ส.  นิตยา   สุริยะพนัธ์  (**)  แบบ 2 อ. วีระแมน นิยมพล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ทวี เช้ือสุวรรณทวี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น.
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาการพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร
 (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

                   ณ หอ้ง 231 อาคารอาํนวยการชั้น 2 วิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางศิริพร ทศันิยม
                   โทร. 02-889-5315-9 ต่อ 1234  e-mail : siriporn.tas@mahidol.ac.th
               
               6. รายละเอียดอ่ืนๆ
                   นกัศึกษาท่ียงัไม่ยืน่หนงัสือรับรองผลคะแนนภาษาองักฤษ ตามเกณฑข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   ขอใหด้าํเนินการยืน่หนงัสือรับรองผลคะแนนภาษาองักฤษไปยงับณัฑิตวิทยาลยั และ
                   หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) 
                   ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2561
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
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               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136575  SPSS/M น.ส.  พวงแกว้   ต่ายสกุลทิพย ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. วารี วิดจายา
6136576  SPSS/M นาย  ศราวฒิุ   รักษาศรี  (**)  แผน ก(2) ผศ. วารี วิดจายา
6136577  SPSS/M นาย  พีรพงษ ์  วงษส์วรรค ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. วารี วิดจายา
6136578  SPSS/M นาย  พงษว์ฒิุ   คาํเอ่ียม  (**)  แผน ก(2) ผศ. วารี วิดจายา

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วารี วิดจายา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4.  รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                    (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                    รายวิชา SPSS 531 Exercise Physiology  2 หน่วยกิต (Audit)
                    รายวิชา SPSS 601 Trends in Sports Science and Technology  2 หน่วยกิต (Credit)
                    เร่ิมเรียนระหวา่งวนัท่ี 25 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561
                    อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
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                    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                    ผศ. วารี วิดจายา  โทร.02 4414296 - 8 ต่อ 303  e-mail : waree.widjaja@yahoo.com
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
                   ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสระวา่ยนํ้า วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวรุ้งเพชร มานอ้ย  
                   โทร. 02 441 4296-8 ต่อ 203  e-mail : rung_0802@hotmail.com
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
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                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 309

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136730  TMTM/D นาย  อนุชา   ปรีชานุกูล  (***)  แบบ 2 รศ. นริศรา จนัทราทิตย์
6136731  TMTM/D นาย  ปฏิวติั   สอางชยั  (***)  แบบ 1 ผศ. อุไร ไชยศรี
6136732  TMTM/D น.ส.  สิตางศุ ์  เมฆนิติกุล  (***)  แบบ 2 รศ. เยาวพา มณีรัตน์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วรัญญา วอ่งวิทย์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               4.รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                  ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.
                   ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางจุฑามาศ  ชยัวรพร
                   โทร. 02-3069130 e-mail : chutamas.cha@mahidol.ac.th



หนา้ 310

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี



หนา้ 311

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 312

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136733  TMTM/M นาย  เกียรติยศ   เรืองธรรมจริยา    แผน ก(2) ผศ. อุรุษา แทนขาํ

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. เกศินี โชติวานิช

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.
                   ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางจุฑามาศ ชยัวรพร
                   โทร. 02-3069130  e-mail : chutamas.cha@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
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               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136529  CFHD/M น.ส.  มิตรา   เกิดอินทร์  (*)  แผน ก(2) ผศ. สาวิตรี ทยานศิลป์
6136530  CFHD/M น.ส.  ชาติญา   กูลอิสริยะ  (*)  แผน ก(2) ผศ. วสุนนัท ์ชุ่มเช้ือ
6136531  CFHD/M น.ส.  นวพร   เผือกเพช็ร์  (**)  แผน ก(2) ผศ. ปนดัดา ธนเศรษฐกร
6136532  CFHD/M น.ส.  ต่วนเอริน   ฤกษม์ณีรัตน์  (**)  แผน ก(2) ผศ. วิมลทิพย ์มุสิกพนัธ์
6136533  CFHD/M น.ส.  ฐิติมา   มัน่ชูพงศ ์ (*)  แผน ก(2) อ. แกว้ตา นพมณีจาํรัสเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. บญัญติั ยงยว่น

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
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               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               



หนา้ 317

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 318

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 (ภาคพเิศษ) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136534  CFHD/M น.ส.  พรินทร์   อศัเรศรังสรร    แผน ก(2) ผศ. บญัญติั ยงยว่น
6136535  CFHD/M น.ส.  กญัญา   อดิศรพนัธ์กุล    แผน ก(2) อ. แกว้ตา นพมณีจาํรัสเลิศ
6136536  CFHD/M น.ส.  วนัวิสาข ์  วชัโรบล  (*)  แผน ก(2) ผศ. วสุนนัท ์ชุ่มเช้ือ
6136537  CFHD/M น.ส.  เพชรรัตน์   เพชรโรจน์  (*)  แผน ก(2) ผศ. วิมลทิพย ์มุสิกพนัธ์
6136538  CFHD/M น.ส.  วิภาวี   เขียวขาํ  (**)  แผน ก(2) อ. อธิวฒัน์ เจ่ียวิวรรธน์กุล
6136539  CFHD/M น.ส.  พชัรีภรณ์   เตง็ชยัภูมิ  (**)  แผน ก(2) ผศ. ปนดัดา ธนเศรษฐกร
6136540  CFHD/M น.ส.  มยรุฉตัร   ตางระแม  (**)  แผน ก(2) ผศ. สาวิตรี ทยานศิลป์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. บญัญติั ยงยว่น

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               



หนา้ 319

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 (ภาคพเิศษ) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย



หนา้ 320

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 (ภาคพเิศษ) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 321

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136796  NUNU/D น.ส.  อรอุมา   โพธ์ิรักษา  (***)  แบบ 2 ผศ. จินตนา ศิริวราศยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นลินี จงวิริยะพนัธ์ุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4.  รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ
                   รายวิชา RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry 2 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   นางสุดารัตน์  เช้ือพรหม  (เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา)
                   หมายเลขโทรศพัท ์02-800-2380 ต่อ 405 e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ



หนา้ 322

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

                   วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น.
                   ณ ท่ี หอ้งประชุมอารี วลัยะเสวี ชั้น 2 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.นนัทชัพร  คงอาํนาจ
                   โทร. 02-800-2380 ต่อ 420  e-mail : nantouchaporn.kon@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 323

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 324

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136795  RANU/M น.ส.  พรนชัชา   โสภะวงศ ์   แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นลินี จงวิริยะพนัธ์ุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                      รายวิชา RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry  2  หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                      เจา้หนา้ท่ีหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      นางสุดารัตน์ เช้ือพรหม (เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา) 
                      โทร. 02-8002380 ต่อ 405  e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
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                   วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมอารี วลัยะเสวี ชั้น 2 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คือ นางนนัทชัพร คงอาํนาจ
                   โทร. 02-8002380 ต่อ 405  e-mail : nantouchaporn.kon@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities



หนา้ 326
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 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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 (ภาคพเิศษ) โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136787  RANU/M น.ส.  สุพิชญร์ดา   พงศศ์รีกุล  (*)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6136788  RANU/M น.ส.  ชนนี   บุญมาก  (*)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6136789  RANU/M น.ส.  คริสติน่า   ล้ีสุรพลานนท ์   แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6136790  RANU/M น.ส.  กานดา   แกว้หอม  (*)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6136791  RANU/M น.ส.  ไปรยา   แกว้จนัทรานนท ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6136792  RANU/M นาย  อฐัพล   เขม็ทอง  (**)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6136793  RANU/M นาย  ชนะวิทย ์  ไสยลาม  (*)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6136794  RANU/M น.ส.  อรอนงค ์  พรมวงษ ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นลินี จงวิริยะพนัธ์ุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
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 (ภาคพเิศษ) โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560)
                   รายวิชา  RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry  2 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต
                   ผูป้ระสานงานท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   นางสาวสุดารัตน์  เช่ือพรหม (เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา) โทร.02-8002380 ต่อ 405 e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th 
                  
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมอารี วลัยะเสวี ชั้น 2 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวนนัทชัพร  คงอาํนาจ
                   โทร. 02-8002380 ต่อ 420 e-mail : nantouchaporn.kon@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 (ภาคพเิศษ) โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136611  GRPL/M น.ส.  อาทิตยา   เสมอวงษ ์ (*)  แผน ก(2) อ. ภานุพงษ ์พงษชี์วิน
6136612  GRPL/M น.ส.  วชิรา   สุวรรณรัตน์    แผน ก(2) ผศ. อุษณีษ ์พิชกรรม

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อุษณีษ ์พิชกรรม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    - ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  คือ น.ส. วชิรา สุวรรณรัตน์
                    - ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต  คือ น.ส. อาทิตยา เสมอวงษ์
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  คือ น.ส. วชิรา สุวรรณรัตน์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 20,000 บาท โดยใหเ้ร่ิมชาํระในปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาละ 
                     10,000 บาท หากไม่สาํเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี จะตอ้งชาํระภาคการศึกษาละ 5,000 บาท ต่อเน่ืองจนกวา่
                     จะสาํเร็จการศึกษา คือ น.ส. อาทิตยา เสมอวงษ์
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
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                   วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
                   ณ ภาควิชาเภสชัพฤกษศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน ผศ.ดร.อุษณีย ์พิชกรรม
                   โทร. 02 201 5232  e-mail : aussanee.pic@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
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 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์

               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136934  SCMM/D น.ส.  ปานเลขา   รุ่งเรือง  (***)  แบบ 2 รศ. ณฐัวธุ สิบหมู่

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ณฐัวธุ สิบหมู่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียน 25 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณณฐัภพ บวัหลวง
                   โทร. 02-2015746  e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               



หนา้ 334

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิม่เติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์การผลติ คณะสัตวแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136718  VSVS/D น.ส.  กฤติกา   กีรติคุณากร  (***)  แบบ 2 รศ. กมัพล แกว้เกษ
6136719  VSVS/D น.สพ.  พลพนา   แกว้เหลก็  (**)  แบบ 2 รศ. กมัพล แกว้เกษ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สุกญัญา มณีอินทร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตในอตัรา 2,250 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               4.รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                  ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบติัการรวมฯ  คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวปานวาด  ปรียานนท์
                   โทร. 02-441-5248   e-mail : panwad.pre@mahidol.edu
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์การผลติ คณะสัตวแพทยศาสตร์

               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์การผลติ คณะสัตวแพทยศาสตร์

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลนิิก(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสัตวแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136722  VSCS/C สพญ.  อิสรินทร์   สิทธิจารุทรัพย ์ (*)             อ. นํ้าผึ้ง ส่ือมโนธรรม
6136723  VSCS/C นาย  ชนาธิป   ชวลิตชีวิน               ผศ. สุกญัญา มณีอินทร์
6136724  VSCS/C นาย  สุพฒัน์   เซียวรัตนพนัธ์               อ. สมศกัด์ิ วรรธนะนิตย์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. กฤษณรงค ์วงศบ์า้นดู่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 2,700 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนตน้
                    ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
                   ณ หอ้งประชุม ชั้น 4  อาคารเรียนและปฏิบติัการรวมฯ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.ปานวาด ปรียานนท์
                   โทร. 02 441 5248 e-mail : panwad.pre@mahidol.edu
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลนิิก(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสัตวแพทยศาสตร์

               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลนิิก(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสัตวแพทยศาสตร์

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกวทิยาศาสตร์การวนิิจฉัยทางการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136721  VSVB/M น.ส.  ปภาวรินท ์  ศูนยคุ์ม้  (*)  แผน ก(2) อ. กฤษฎา ใจช้ืน

ประธานหลกัสูตร  :  อ. กฤษฎา ใจช้ืน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                  ชาํระค่าหน่วยกิต 2,250 บาท/หน่วยกิต
                  
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4.รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                  (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ
                  รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
                  เร่ิมเรียน 25 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                  ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณณฐัภพ  บวัหลวง
                  โทร.02-2015746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารเรียนและปฎิบติัการรวมฯ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกวทิยาศาสตร์การวนิิจฉัยทางการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.ปานวาด  ปรียานนท์
                   โทร. 02-4415248  e-mail : panwad.pre@mahidol.edu
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกวทิยาศาสตร์การวนิิจฉัยทางการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136720  VSVB/M น.ส.  พชัราวดี   เลิศปัญญาพล  (*)  แผน ก(2) อ. บุญรัตน์ จนัทร์ทอง

ประธานหลกัสูตร  :  อ. กฤษฎา ใจช้ืน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,250 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียน 25 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณณฐัภพ บวัหลวง
                   โทร. 02-2015746  e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
                   ณ หอ้งประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบติัการรวมฯ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.ปานวาด ปรียานนท์
                   โทร. 02-4415248  e-mail : panwad.pre@mahidol.edu
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์

               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัดคลนิิก
กายภาพบําบัดการจัด ดัด ดึง คณะกายภาพบําบัด

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136881  PTCT/C น.ส.  ภานุมาส   โลจน์สิริศิลป์               ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6136882  PTCT/C น.ส.  ภทัรวรรณ   เยน็ฤดี               ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6136883  PTCT/C นาย  ณฐัปคลัภ ์  นาที  (*)             ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6136884  PTCT/C น.ส.  ชญัญานุช   ตั้งมโนสมัฤทธ์ิ  (*)             ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

สาํรองอนัดบัท่ี  1 นาย  ธนดล   จนัทคราม  (x)             

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

x   เง่ือนไขสาํหรับอนัดบัสาํรอง คือ
     1. การเรียกอนัดบัสาํรองเขา้ศึกษาอยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตรและ/หรือบณัฑิตวิทยาลยั
     2. ผูมี้รายช่ืออนัดบัสาํรอง ไม่มีสิทธ์ิขอหนงัสือรับรองการเป็นผูเ้ขา้ศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 2,700 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น.
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                   ณ คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณสุทธิวรรณ  เหมือนโพธ์ิ (เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา)
                   โทร. 02-4414150 ต่อ 20207  e-mail : suttiwan.mue@mahidol.ac.th
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                       คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ทางคลินิกท่ีเหมาะสมกบัสาขาเฉพาะทางอยา่งนอ้ย 500 ชัว่โมง 
                   ณ วนัเร่ิมเปิดภาคเรียน ดงันั้น
                       1) ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ียงัไม่มีประสบการณ์การทาํงานหรือยงัไม่ครบ 500 ชัว่โมง ตอ้งทาํงานใหค้รบ 500 ชัว่โมง
                   และนาํใบรับรองประสบการณ์ มายืน่ใหห้ลกัสูตรก่อนเปิดภาคการเรียนท่ี 1/2561
                       2) ขอสงวนสิทธ์ิไม่เปิดสอน โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หากมีจาํนวนผูเ้ขา้ศึกษาตํ่ากวา่ 5 คน
                 
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 6  สิงหาคม 2561   
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
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                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136885  PTCT/C น.ส.  ออ้มเดือน   ช่ืนวารี  (*)             ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6136886  PTCT/C นาย  เอกวฒัน์   ทองหุม้               ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 2,700 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น.
                   สถานท่ี คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณสุทธิวรรณ  เหมือนโพธ์ิ (เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา)
                   โทร. 02-4414150 ต่อ 20207  e-mail :suttiwan.mue@mahidol.ac.th
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                        คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ทางคลินิกท่ีเหมาะสมกบัสาขาเฉพาะทางอยา่งนอ้ย 500 ชัว่โมง
                   ณ วนัเร่ิมเปิดภาคเรียน ดงันั้น
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                        1) ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ียงัไม่มีประสบการณ์การทาํงานหรือยงัไม่ครบ 500 ชัว่โมง ตอ้งทาํงานใหค้รบ 500 ชัว่โมง
                   และนาํใบรับรองประสบการณ์ มายืน่ใหห้ลกัสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2561
                        2) ขอสงวนสิทธ์ิไม่เปิดสอน โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หากมีจาํนวนผูเ้ขา้ศึกษาตํ่ากวา่ 5 คน
                   
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
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               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136585  PTPT/M น.ส.  เพญ็ธิดา   จิตตแ์กว้    แผน ก(2) อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
6136586  PTPT/M น.ส.  ชไมพร   แสงนนท ์ (*)  แผน ก(2) อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
6136587  PTPT/M น.ส.  ทชัญา   ประทุม  (*)  แผน ก(2) อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
6136588  PTPT/M น.ส.  สรัญญา   ทรงเจริญ    แผน ก(2) อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
6136589  PTPT/M นาย  ปรรณกร   สงัขน์าค    แผน ก(2) อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
6136590  PTPT/M นาย  ภิมุกข ์  สิงห์พิทกัษ ์ (*)  แผน ก(2) อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   - ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.เพญ็ธิดา จิตตแ์กว้ น.ส.ทชัญา ประทุม น.ส.สรัญญา ทรงเจริญ
                    นายปรรณกร สงัขน์าค นายภิมุกข ์สิงห์พิทกัษ ์                                                                      
                   - ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.ชไมพร  แสงนนท ์
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.ชไมพร แสงนนท์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 25,000 บาท คือ  น.ส.เพญ็ธิดา จิตตแ์กว้ น.ส.ทชัญา ประทุม น.ส.สรัญญา ทรงเจริญ
                     นายปรรณกร สงัขน์าค นายภิมุกข ์สิงห์พิทกัษ์
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               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
                   ณ หอ้ง 304 ชั้น 3 คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน กชพรรณ  เอ่ียมตะโก
                   โทร. 02-441-5450 ต่อ 30102  e-mail : kotchapan.aie@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการของเปิดภาคการศึกษาหลกัสูตร คือ
               ภาคการศึกษาท่ี 1  เปิดวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2 เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะกายภาพบําบัด

                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความม่ันคงไซเบอร์และการประกนัสารสนเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136725  ITCY/M นาย  บุญเลิศ   คุณวิโรจน์ลกัษณ์    แผน ข รศ. ดาํรัส วงศส์วา่ง
6136726  ITCY/M นาย  รัฐกร   นิมิตชยัโกศล    แผน ข รศ. ดาํรัส วงศส์วา่ง
6136727  ITCY/M นาย  ชนาธิป   แกว้เนิน  (**)  แผน ข รศ. ดาํรัส วงศส์วา่ง

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ดาํรัส วงศส์วา่ง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวจิยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   เดือนสิงหาคม  2561 เวลา 13.00 น. (วนัปฐมนิเทศหลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั)
                   ณ หอ้ง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความม่ันคงไซเบอร์และการประกนัสารสนเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวบุญธิดา  สุวชัระกลุธร และนางสาวธนัยธรณ์  สุทธิเจริญ
                   โทร. 02-441-0909 ต่อ 427  e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th
                   โทร. 02-354-4333 ต่อ 137  e-mail : thunyathon.sut@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               หน่วยการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561  ปิดวนัศุกร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2561
               หน่วยการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 11 ธนัวาคม 2561  ปิดวนัศุกร์ท่ี 29 มีนาคม 2562
               หน่วยการศึกษาท่ี 3 วนัเปิดภาคเรียน  วนัจนัทร์ท่ี  8 เมษายน 2562   ปิดวนัศุกร์ท่ี 26 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความม่ันคงไซเบอร์และการประกนัสารสนเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีกมและเกมมิฟิเคชัน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136728  ITGT/M นาย  กีรติ   อินทสุชาติ  (**)  แผน ข อ. โมเรศ ปรัชญพฤทธ์ิ
6136729  ITGT/M นาย  พีรภฏั   ฟ้าอาํนวยผล  (**)  แผน ข อ. โมเรศ ปรัชญพฤทธ์ิ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. โมเรศ ปรัชญพฤทธ์ิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   เดือนสิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. (หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั)
                   ณ หอ้ง Bits & Bytes Hall  ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวบุญธิดา สุวชัระกลุธร , นางสาวธนัยธรณ์ สุทธิเจริญ
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีกมและเกมมิฟิเคชัน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

                   โทร. 02 441 0909 ต่อ 427 , 02 354 4333 ต่อ 137  
                   e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th , thunyathorn.sut@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               หน่วยการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561  ปิดวนัศุกร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2561
               หน่วยการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน  วนัองัคารท่ี 11 ธนัวาคม 2561  ปิดวนัศุกร์ท่ี 29 มีนาคม 2562
               หน่วยการศึกษาท่ี 3 วนัเปิดภาคเรียน  วนัจนัทร์ท่ี 8 เมษายน 2562  ปิดวนัศุกร์ท่ี 26 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีกมและเกมมิฟิเคชัน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136833  ILSE/D นาย  สรรฐณฐั   ปัญญาเสฏโฐ  (***)  แบบ 2 อ. ปรเมศวร์ เหล่าสินชยั

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ปรเมศวร์ เหล่าสินชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
                 
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้

               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               



หนา้ 365

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้

                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 366

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาประสาทวทิยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136831  MBNS/M น.ส.  ปิยภรณ์   ประเสริฐวิทย ์   แผน ก(2) ผศ. สุจิรา มุกดา
6136832  MBNS/M นาย  ศุภเสกข ์  ยิม้ละมยั    แผน ก(2) ผศ. สุจิรา มุกดา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. บณัฑิต เจตน์สวา่ง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
                   เร่ิมเรียน 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561  หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาประสาทวทิยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาประสาทวทิยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
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                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136935  MBSB/D น.ส.  นภสัสร   พูลสวสัด์ิ    แบบ 2 รศ. ปณฐั อนุรักษป์รีดา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุรพล พิบูลโภคานนัท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         - ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอตัราท่ีระบุใน Invoice
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
                   เร่ิมเรียน 25 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณณฐัภพ  บวัหลวง
                   โทร.02-2015746  e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลยั
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               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
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                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 372
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136820  LCLG/D น.ส.  นลินี   ศฤงคารชยธวชั    แบบ 2 อ. มยรีุ ถาวรพฒัน์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. มยรีุ ถาวรพฒัน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
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                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136876  LCLG/M นาย  อารีฟ   อารีหมาน    แผน ก(2) อ. มยรีุ ถาวรพฒัน์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ยทุธพร นาคสุข

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                   4.1 รายวิชา LCLG 501 An Overview of Linguistics  3 หน่วยกิต (Audit) อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                         ผศ.ดร. ปัทมา พฒันพงษ ์ โทร. 089 202 3499  e-mail : ppattama@yahoo.com
                    4.2 รายวิชา LCLG 503 Research Methods in Linguistics 3 หน่วยกิต (Audit)  อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                         อ.ดร. สราวฒิุ ไกรเสม  โทร. 081 643 3936  e-mail : kckraisame@gmail.com
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
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                   วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 
                   ณ อาคารภาษาและวฒันธรรมสยามบรมราชกมุารี สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.นงนุช พงษไ์พร
                   โทร. 087 011 3684 e-mail : nongnuoh.pon@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
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               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 378

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม
 (ภาคพเิศษ) สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136865  LCIC/M น.ส.  วรณนั   สตับุศย ์ (*)  แผน ข อ. สิรินทร พิบูลภานุวธัน์
6136866  LCIC/M น.ส.  ปวิชญา   แสงพิทกัษ ์   แผน ก(2) อ. กฤตยา อกนิษฐ์
6136867  LCIC/M น.ส.  ธิดารัตน์   สนธ์ิทิม  (*)  แผน ก(2) รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน
6136868  LCIC/M น.ส.  ธญัญลกัษณ์   ทวีกาญจน์    แผน ข อ. สิรินทร พิบูลภานุวธัน์
6136869  LCIC/M น.ส.  อภิษฎา   วินิจชยันนัท ์   แผน ข อ. กฤตยา อกนิษฐ์
6136870  LCIC/M น.ส.  ขวญัหทยั   ฟูใจ  (*)  แผน ก(2) รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน
6136871  LCIC/M น.ส.  กุลธิดา   แซ่หม่ี    แผน ก(2) รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน
6136872  LCIC/M น.ส.  สุนิสา   อินเป็ง    แผน ก(2) รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน
6136873  LCIC/M วา่ท่ีร.ต.หญิง  ศิริวรรณ   สมศรี  (**)  แผน ก(2) อ. สิรินทร พิบูลภานุวธัน์
6136874  LCIC/M นาย  ณฐัวฒิุ   เพ่ิมจิตร  (**)  แผน ก(2) อ. สิรินทร พิบูลภานุวธัน์
6136875  LCIC/M น.ส.  เกสรา   เกษร  (*)  แผน ก(2) อ. สิรินทร พิบูลภานุวธัน์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               3. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
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                   รายวิชา LCIC 501  Essence of Research Methodology  2 หน่วยกิต (Audit)
                   รายวิชา LCIC 502  Communicative English  2 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   รศ.ดร.สิงหนาท นอ้มเนียน  โทร. 097-9288949  e-mail : snomnian@hotmail.com
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม
 (ภาคพเิศษ) สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวทิยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ(หลกัสูตรนานาชาติ)
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136904  NUFS/M น.ส.  สวรินทร์   วีสเพญ็    แผน ก(2) ผศ. นฐัพล ตั้งสุภูมิ
6136905  NUFS/M น.ส.  แสงอรุณ   มีโพธ์ิ    แผน ก(2) ผศ. นฐัพล ตั้งสุภูมิ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. นฐัพล ตั้งสุภูมิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. น.ส.สวรินทร์ วิสเพญ็ และ น.ส.แสงอรุณ มีโพธ์ิ มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน
                   โดยมีเง่ือนไขภายใน 1 ปีการศึกษาตอ้งสอบผา่นภาษาองักฤษตามเง่ือนไขท่ีระบุในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ืองมาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต 
                   หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั   
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
                   ณ หอ้งประชุมอารี วลัยะเสวี ชั้น 2 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันโภชนาการ

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางนิภาพรรณ ศรแกว้
                   โทร. 02 800 2380 ต่อ 405 e-mail : nipaphan.sor@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561   ปิดวนัศุกร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 7 มกราคม 2561    ปิดวนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
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               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136797  NUTS/M น.ส.  มลัลิกา   ใจสะอาด  (**)  แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6136798  NUTS/M น.ส.  พรหมสวรรค ์  อินทรพรหม  (**)  แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6136799  NUTS/M น.ส.  ขนิษฐา   ไชยรักษ ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6136800  NUTS/M น.ส.  พชัราภรณ์   คงภกัดี  (*)  แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                    รายวิชา NUTS 502 Principles in Biochemistry and Physiology  3 หน่วยกิต (Audit)
                    อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                    สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ นางสุดารัตน์ เช้ือพรหม 
                    โทร. 02 800 2380 ต่อ 405  e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
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               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมอารีวลัยะเสวี ชั้น 2 สถาบนัโภชนาการ  มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.ดลนภา นวมเพช็ร์
                   โทร. 00 800 2380 ต่อ 420 e-mail : donnapa.klo@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
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                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136901  NUND/M นาย  สิทธตัถ ์  ไชยวิศิษฏ ์   แผน ก(2) รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ
6136902  NUND/M น.ส.  วริศรา   วอ่งนิยมเกษตร    แผน ก(2) รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ
6136903  NUND/M น.ส.  พรสุดา   พิลึก    แผน ก(2) รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560)  
                   เฉพาะนกัศึกษา รายช่ือดงัต่อไปน้ี 
                   นางสาววริศรา วอ่งนิยมเกษตร และนางสาวพรสุดา พิลึก
                    รายวิชา NUND 501  Principles of Nutrition Assessment  2 หน่วยกิต (Audit)  
                    อตัราค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต 
                    รายวิชา NUND 502  Essential physiological biochemistry 3 หน่วยกิต (Audit)  
                    อตัราค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต  
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนาการและการกาํหนดอาหาร(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันโภชนาการ

                    เรียนทุกวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 
                    สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  
                    วนัและเวลาท่ีเรียนจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
                    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                    รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ  โทร. 02-8002380  e-mail : wantanee.krieng@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   ณ หอ้งประชุมอารี วลัยะเสวี ชั้น 2 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   วนัและเวลา หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสาน นางสุดารัตน์ เช้ือพรหม
                   โทร. 02-8002380 ต่อ 405 e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
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                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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 คณะศิลปศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136834  LAAL/D นาย  ชชันนัท ์  ยาทิพย ์   แบบ 1 อ. ณฏัฐพงศ ์จนัทร์อยู่
6136835  LAAL/D น.ส.  อรทิพย ์  กีรติวฒิุพงศ ์   แบบ 1 รศ. ทรงศรี สรณสถาพร
6136836  LAAL/D น.ส.  ปณิชา   นิติสกุลวฒิุ  (**)  แบบ 1 อ. ทานพร ตระการเถลิงศกัด์ิ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ทรงศรี สรณสถาพร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตอตัรา 5,000 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 5 กรกฎาคม  2561 เวลา 9.00 น.
                   ณ หอ้ง 419 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.ภารดี  เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา
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                   โทร.02-441-4401 ต่อ 1740  e-mail : kelly_nun@windowslive.com
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
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                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136714  LAAL/M น.ส.  กิตต์ิฐิตา   วฒันกรณ์พิศาล    แผน ก(2) รศ. ทรงศรี สรณสถาพร
6136715  LAAL/M น.ส.  ศิริพร   เพียรชอบธรรม    แผน ก(2) ผศ. วิวรรธน์ พนัธยั
6136716  LAAL/M น.ส.  ทดัดาว   แกว้ถ่ินดง    แผน ก(2) รศ. ทรงศรี สรณสถาพร
6136717  LAAL/M น.ส.  มุทิตา   เจริญศกัด์ิ  (**)  แผน ก(2) อ. กรศิริ บุญประกอบ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ณฏัฐพงศ ์จนัทร์อยู่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 3,000 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
                   ณ หอ้ง 419 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
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                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.โสภา สีทอง
                   โทร. 02 441 4401 ต่อ 1105  e-mail : nuiseethong@gmail.com
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
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 คณะศิลปศาสตร์

               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะศิลปศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136711  LAAL/M น.ส.  ทรรศนีย ์  เศรษฐวงษา    แผน ข อ. ฉนัฐรัช หงษบุ์ญไตร
6136712  LAAL/M น.ส.  พชัรียา   โคตะมูล    แผน ข อ. ณฏัฐพงศ ์จนัทร์อยู่
6136713  LAAL/M นาย  กฤษดา   ผอ่งใส    แผน ข ผศ. วิวรรธน์ พนัธยั

ประธานหลกัสูตร  :  ----------

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
                   ณ หอ้ง 419 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.โสภา  สีทอง
                   โทร. 02-4414401 ต่อ 1105   e-mail : nuiseethong@gmail.com
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561



หนา้ 397

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะศิลปศาสตร์

               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
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 (ภาคพเิศษ) คณะศิลปศาสตร์

                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136710  HPRP/M นาย  ชนินทร์   เกตุปราชญ ์ (**)  แผน ก(2) อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉัว่

ประธานหลกัสูตร  :  อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉัว่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถตรวจสอบอตัราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได ้
                         ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               6. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   รายวิชาท่ีตอ้งลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 1/2561 จะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบทาง E-mail ท่ีระบุในใบสมคัร 
                   รวมถึงกาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร
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               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
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               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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