
หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาภูมิคุ้มกนั(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137757  SIIM/M น.ส.  จิตราพร   ละม่อม    แผน ก(2) ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์
6137758  SIIM/M น.ส.  เบญญาภา   ธนธรรมทิศ    แผน ก(2) ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
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 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               
               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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาภูมิคุ้มกนั(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137780  SIAN/M น.ส.  พฤกษชาติ   สิงห์สุวรรณ  (*)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6137781  SIAN/M น.ส.  วริศรา   หวานจริง  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6137782  SIAN/M น.ส.  ชลดา   ศรีโพนทอง  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6137783  SIAN/M นาย  จตุพงศ ์  ป่ินแกว้  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6137784  SIAN/M น.ส.  อารียา   บุญโท  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนเรียนพร้อมการลงทะเบียนในภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ
                   รายวิชา SIAN 502  Fundamental Anatomy  2 หน่วยกิต (Audit)
                   ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 1,800 บาท
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   ผศ.ดร.ภสัรา ลานเหลือ  โทร. 02-419-7035  
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               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั  
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                           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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยาการแพทย์และโมเลกลุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137769  SIMC/M น.ส.  วิวิศนา   โชติศกัด์ิ  (*)  แผน ก(2) ผศ. ไอยฤทธ์ิ ไทยพิสุทธิกุล
6137770  SIMC/M น.ส.  มาลีวลัย ์  ธีรวฒันานนท ์   แผน ก(2) ผศ. ไอยฤทธ์ิ ไทยพิสุทธิกุล

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ไอยฤทธ์ิ ไทยพิสุทธิกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562



หนา้ 2
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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
               รายละเอียดเพิม่เติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยาการแพทย์และโมเลกลุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561  โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์การแพทย์
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137771  SIMP/M น.ส.  ปิยพร   ปวงประเสริฐ  (*)  แผน ก(2) รศ. มลุลี ตณัฑวิรุฬห์
6137772  SIMP/M น.ส.  กนกวรรณ   ตฤณขจี  (**)  แผน ก(2) รศ. นภมน ศรีตงกุล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นภมน ศรีตงกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์การแพทย์
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์การแพทย์
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาเภสัชวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137755  SIPM/D ภ.ญ.  กฤชติยาภรณ์   คงธนะวานิช  (***)  แบบ 2 รศ. อดิศกัด์ิ วงศข์จรศิลป์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อดิศกัด์ิ วงศข์จรศิลป์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
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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
                                     ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหน่ึง 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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137756  SIPM/M นาย  ปกรณ์   สุขโข    แผน ก(2) รศ. อุไรวรรณ พานิช

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อดิศกัด์ิ วงศข์จรศิลป์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต  
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
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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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลนิิก
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137776  SILS/M นาง  คติ   แซ่ไหล  (**)  แผน ข ศ. ธนวรรณ กุมมาลือ

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. ธนวรรณ กมุมาลือ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลนิิก
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                       (*) 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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลนิิก
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138128  SITT/M น.ส.  สิรินทรา   ฝนดี  (*)  แผน ก(2) รศ. ประวิทย ์อคัรเสรีนนท์
6138129  SITT/M น.ส.  จิตรานนท ์  เกศแกว้รณฤทธ์ิ  (**)  แผน ก(2) รศ. ประวิทย ์อคัรเสรีนนท์
6138130  SITT/M น.ส.  กนกวรรณ   ก่ิงทอง  (**)  แผน ก(2) รศ. ประวิทย ์อคัรเสรีนนท์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ประวิทย ์อคัรเสรีนนท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวชิาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศหลกัสูตร
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.พรพิมล ชาญจิตร โทร. 02-419-8825 email : gradthaimed@gmail.com
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา



หนา้ 2

การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               



หนา้ 3

การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์การแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137767  SIAN/D น.ส.  ศศิภา   เพียรรําลึก  (***)  แบบ 2 รศ. ศิรินุช ศรีเจริญเวช
6137768  SIAN/D น.ส.  ศุจิรัตน์   บุญรัศมี  (***)  แบบ 2 รศ. ศิรินุช ศรีเจริญเวช

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สิทธา ปิยสีลกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
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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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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)
6137759  SIMB/M นาย  อานนท ์  ปุ้ยตระกูล    แผน ก(2) ผศ. ประพฒัน์ สุริยผล
6137760  SIMB/M นาย  ธนกฤต   พิชยัธรรม    แผน ก(2) ผศ. ประพฒัน์ สุริยผล
6137761  SIMB/M น.ส.  จนัทนา   ผลประเสริฐ    แผน ก(2) ผศ. ประพฒัน์ สุริยผล
6137762  SIMB/M น.ส.  เอมอุษา   อาสุ  (**)  แผน ก(2) ผศ. ประพฒัน์ สุริยผล

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  นุจรี   ยิง่ยงดาํรงฤทธ์ิ  (x)  แผน ก(2)

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ประพฒัน์ สุริยผล

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

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561)
                      - นายธนกฤต พิชยัธรรม  น.ส.จนัทนา ผลประเสริฐ  และน.ส.เอมอุษา อาสุ 
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                        ใหล้งทะเบียนเรียน รายวิชาดงัน้ี
                        รายวิชา SIRE 507 Fundamental Computer Science for Biologist 1 หน่วยกิต (Audit)
                        อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                        อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                        ผศ.ดร.ประพฒัน์ สุริยผล  โทร.02-419-7000 ต่อ 92685 e-mail : prapat.sur@mahidol.ac.th
               
                      - นายอานนท ์ปุ้ยตระกลู ใหล้งทะเบียนเรียน รายวิชาดงัน้ี
                        รายวิชา SIRE 508 Fundamental Genetics for Computer Scientist 1 หน่วยกิต (Audit)
                        อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                        อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                        ผศ.ดร.ประพฒัน์ สุริยผล  โทร.02-419-7000 ต่อ 92685 e-mail : prapat.sur@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               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
                   มหาวทิยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสารสนเทศทางการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                   (**)  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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น



หนา้ 4

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสารสนเทศทางการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาวทิยาศาสตร์สุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137702  SIHE/M ทพ.  ปราชญ ์  พลวฒัน์    แผน ข ผศ. ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
6137703  SIHE/M น.ส.  วราภรณ์   อ่วมอ่าม    แผน ก(2) ผศ. สหสัา หมัน่ดี
6137704  SIHE/M น.ส.  พชัรียา   ทานอก  (**)  แผน ข ผศ. วรวรรณ วาณิชยเ์จริญชยั
6137705  SIHE/M นาง  เสาวณีย ์  เจริญสุข  (*)  แผน ก(2) ผศ. สุประพฒัน์ สนใจพาณิชย์
6137706  SIHE/M น.ส.  วนชัพร   อุสส่าห์กิจ    แผน ข รศ. เชิดศกัด์ิ ไอรมณีรัตน์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เชิดศกัด์ิ ไอรมณีรัตน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาวทิยาศาสตร์สุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาวทิยาศาสตร์สุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิม่เติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายอุปกรณ์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138099  SIPO/M นาย  ตุลธร   ตุลาธาร    แผน ก(2) อ. ศศิธร สุขถมยา
6138100  SIPO/M น.ส.  สิริกญัญา   น่ิมแยม้    แผน ก(2) อ. ศศิธร สุขถมยา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กลุภา ศรีสวสัด์ิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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 20 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 14.00 น.
                   ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.สิรินทร์ ศุภธีรวงศ์
                   โทร. 02-419-3431  e-mail : Sirin.Sup@mahidol.edu
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายอุปกรณ์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายอุปกรณ์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137775  SIBS/D ภ.ญ.  บุณยานุช   รามวรังกูร  (***)  แบบ 2 ศ. เพทาย เยน็จิตโสมนสั

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. เพทาย เยน็จิตโสมนสั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
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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
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวชิาหน่ึง 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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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)
6138061  SCAN/D พ.ญ.  ศกัด์ิสิรินทร์   ศกัด์ิสูง    แบบ 1 รศ. เพ่ิมพนัธุ์ ธรรมสโรช
6138062  SCAN/D นาย  นวภทัร   มาลยัวงศ ์   แบบ 2 รศ. เพ่ิมพนัธุ์ ธรรมสโรช
6138063  SCAN/D น.ส.  กวิตา   ชุมภูชยั  (***)  แบบ 2 รศ. เพ่ิมพนัธุ์ ธรรมสโรช
6138064  SCAN/D นาย  วราชินย ์  กางโนนง้ิว  (**)  แบบ 1 รศ. เพ่ิมพนัธุ์ ธรรมสโรช

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เพิ่มพนัธ์ุ ธรรมสโรช

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นายนวภทัร มาลยัวงศ ์นางสาวกวิตา ชุมภูชยั
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   - หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งสอบภาษาองักฤษใหผ้า่นตามเกณฑ ์TOEFL-ITP ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 400 
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
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                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 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 150-153
               
                   (***) 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   



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138088  SCAN/M น.ส.  ชลดา   ศรีโพนทอง  (**)  แผน ก(2) รศ. กนกพรรณ วงศป์ระเสริฐ
6138089  SCAN/M น.ส.  อารียา   บุญโท  (**)  แผน ก(2) รศ. กนกพรรณ วงศป์ระเสริฐ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กนกพรรณ วงศป์ระเสริฐ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งสอบภาษาองักฤษใหผ้า่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า MU-Grad Test ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 45 คะแนน
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได ้
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138087  SCAM/M น.ส.  วิมลณฐั   สุขพล  (*)  แผน ก(2) อ. สมศกัด์ิ โอฬารกิจเจริญ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. สมศกัด์ิ โอฬารกิจเจริญ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุ้มกนั(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138084  SCIM/M น.ส.  อาธิติยา   อนัอาจ    แผน ก(2) ผศ. ผดุงศรี ดบัส์
6138085  SCIM/M น.ส.  ไอริณ   สุขขา  (*)  แผน ก(2) ผศ. ผดุงศรี ดบัส์
6138086  SCIM/M น.ส.  กฤษณา   ใจวนั  (*)  แผน ก(2) ผศ. ผดุงศรี ดบัส์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ผดุงศรี ดบัส์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   - ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวอาธิติยา อน้อาจ
                   - ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นางสาวไอริณ สุขขา นางสาวกฤษณา ใจวนั
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวอาธิติยา อน้อาจ
                   - ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ นางสาวไอริณ สุขขา นางสาวกฤษณา ใจวนั
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุ้มกนั(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุ้มกนั(หลกัสูตรนานาชาติ)
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               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพยาธิชีววทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138082  SCPA/M น.ส.  พทัธ์ธีรา   เทพวงค ์ (*)  แผน ก(2) อ. พรทิพย ์ชยัชมภู
6138083  SCPA/M น.ส.  ธมลวรรณ   อุตรวิเชียร  (*)  แผน ก(2) อ. พรทิพย ์ชยัชมภู

ประธานหลกัสูตร  :  อ. พรทิพย ์ชยัชมภู

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น.
                   ณ หอ้ง Pr 101 อาคาร Pr คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวอธิศรี  สิทธิปัญญา
                   โทร. 02 - 2015580  e-mail : athisri.sit@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพยาธิชีววทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพยาธิชีววทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยาการออกกาํลงักาย(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138081  SCEP/M นาย  นพพล   แสนช่ืน    แผน ก(2) ผศ. รัชกฤต ศรีเก้ือ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. รัชกฤต ศรีเก้ือ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 
                   ณ หอ้ง PR408 ชั้น 4 ตึก PR ภาควิชาสรีรวิทยา ค.วทิยาศาสตร์ พญาไท 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวอมรา เมืองงาม
                   โทร. 02 - 2015611 e-mail : ummara.mua@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยาการออกกาํลงักาย(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยาการออกกาํลงักาย(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138066  SCPO/D น.ส.  นิธินนัท ์  ศรีรวีโรจน์    แบบ 2 รศ. พนัธ์ญา สุนินทบูรณ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สมบติั ธนะวนัต์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   - หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                         - 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138079  SCPS/M น.ส.  มุตจรินทร์   สุขศาศวตั  (*)  แผน ก(2) ผศ. วิชชุดา แสงสวา่ง
6138080  SCPS/M นาย  นิพิฐพนธ์   ศรีไม ้ (**)  แผน ก(2) ผศ. วิชชุดา แสงสวา่ง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วิชชุดา แสงสวา่ง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   - นางสาวมุตจรินทร์ สุขศาสวตั ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต  
                   - นายนิพิฐพนธ์ ศรีไม ้ชาํระค่าหน่วยกิต ดงัน้ี 
                   รายวิชา SCPS หน่วยกิตละ 9,000 บาท 
                   รายวิชาอ่ืนท่ีไม่ใช่รายวิชา SCPS หน่วยกิตละ 3,200 บาท โดยหลกัสูตรจะขออนุมติัจากตน้สงักดัรายวชิา 
                   ในภาคการศึกษาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนต่อไป
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - นายนิพิฐพนธ์ ศรีไม ้ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  
                   - นางสาวมุตจรินทร์ สุขศาสวตั ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 
                   ณ หอ้ง PR408 ชั้น 4 ตึก PR ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวอมรา เมืองงาม 
                   โทร. 02 - 2015611 e-mail : ummara.mua@mahidol.ac.th
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 คณะวทิยาศาสตร์

               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยา(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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138075  SCBT/M น.ส.  อลิสา   นิระ  (*)  แผน ก(2) ผศ. สิริพงษ ์ฐิตะมาดี
6138076  SCBT/M นาย  วิรากร   พิมพาสีดา    แผน ก(2) ผศ. สิริพงษ ์ฐิตะมาดี
6138077  SCBT/M น.ส.  เบญญา   นนทลีรักษ ์   แผน ก(1) ผศ. สิริพงษ ์ฐิตะมาดี
6138078  SCBT/M นาย  นปวิช   นนทแกว้  (*)  แผน ก(2) ผศ. สิริพงษ ์ฐิตะมาดี

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สิริพงษ ์ฐิตะมาดี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   - ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวอลิสา นิระ
                   - ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นายวิรากร พิมพาสีดา นางสาวเบญญา นนทลีรักษ ์นายนปวิช นนทแกว้ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท คือ นางสาวอลิสา นิระ โดยแบ่งชาํระ ดงัน้ี
                     ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชาํระ 100,000 บาท
                     ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชาํระ  50,000 บาท
               
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 15,000 บาท คือ นายวิรากร พิมพาสีดา นางสาวเบญญา นนทลีรักษ ์นายนปวิช นนทแกว้  
                   โดยแบ่งชาํระดงัน้ี 
                   ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชาํระ 10,000 บาท
                   ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชาํระ  5,000 บาท
                   และชาํระ 5,000 บาท ในทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์จนกวา่จะจบการศึกษา
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               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. 
                   สถานท่ี หอ้ง BT205 ชั้น 2 ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน  คือ นางนิตยา จีนเกิด 
                   โทร. 02 - 2015310 e-mail : nittaya.jee@mahidol.ac.th 
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
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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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138090  SCPY/M นาย  นครินทร์   จายโจง    แผน ก(2) ผศ. มลัลิกา ซ่ือวฒันะ
6138091  SCPY/M นาย  ธนาวฒิุ   หน่วงเหน่ียว    แผน ก(2) ผศ. มลัลิกา ซ่ือวฒันะ
6138092  SCPY/M นาย  ธิบดี   หมัน่ดี  (*)  แผน ก(2) ผศ. มลัลิกา ซ่ือวฒันะ
6138093  SCPY/M น.ส.  อสัมา   สาเมาะ  (*)  แผน ก(2) ผศ. มลัลิกา ซ่ือวฒันะ
6138094  SCPY/M นาย  มงคลชยั   สุขมี    แผน ก(2) ผศ. มลัลิกา ซ่ือวฒันะ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. มลัลิกา ซ่ือวฒันะ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   - ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายนครินทร์ จายโจง นางสาวอสัมา สาเมาะ
                     นายมงคลชยั สุขมี
                   - ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นายธนาวฒิุ หน่วงเหน่ียว นายธิบดี หมัน่ดี
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายนครินทร์ จายโจง 
                     นางสาวอสัมา สาเมาะ นายมงคลชยั สุขมี
                   - ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ นายธนาวฒิุ หน่วงเหน่ียว นายธิบดี หมัน่ดี
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               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



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาพษิวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138067  SCTX/D น.ส.  สุนิษา   ชายเชิด    แบบ 1 ศ. ศกรณ์ มงคลสุข
6138068  SCTX/D น.ส.  กนกพรรณ   เครือประเสริฐกุล    แบบ 2 ศ. ศกรณ์ มงคลสุข

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. ศกรณ์ มงคลสุข

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   วนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. 
                   สถานท่ี หอ้ง R501 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คือ คุณยพุาภรณ์ แสงฤทธ์ิ
                   โทร. 02 - 2015834 e-mail : yupaporn.sae@mahidol.ac.th 
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพษิวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพษิวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพษิวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138074  SCTX/M น.ส.  กฤตยาณี   จาํคาํ  (*)  แผน ก(2) ศ. ศกรณ์ มงคลสุข

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. ศกรณ์ มงคลสุข

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   วนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. 
                   สถานท่ี หอ้ง R501 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คือ คุณยพุาภรณ์ แสงฤทธ์ิ
                   โทร. 02 - 2015834 e-mail : yupaporn.sae@mahidol.ac.th 
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพษิวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพษิวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาชีววทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138069  SCBI/D น.ส.  วดีพร   รัตนานุพงศ ์ (***)  แบบ 2 รศ. อรุณี อหนัทริก

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อรุณี อหนัทริก

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 284,100 บาท โดยชาํระตั้งแต่ภาค 1/2561 
                   ภาคการศึกษาละ 82,500 บาทต่อปี ไม่เกิน 165,000 บาท 
                   ไดรั้บทุนจาํนวน 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 - 2563)
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                           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 สาขาวชิาคณติศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138065  SCMA/D นาย  ธเนศ   ปริญญเ์ตชาภทัร    แบบ 2 อ. ทิพาลคัน์ กฤตยาเกียรณ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. มนตทิ์พย ์เทียนสุวรรณ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   วนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 - 15.30 น. 
                   สถานท่ี หอ้งประชุมอาคารสตางค ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณศวิตา พงษป์ระยรู
                   โทร. 02 - 2015342 e-mail : savita.pon@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138072  SCME/M น.ส.  วาสิฎฐี   แจง้สวา่ง  (**)  แผน ก(2) อ. กิตติทศัน์ สุบรรณจุย้
6138073  SCME/M น.ส.  ณฏัฐน์รี   พุกกาพนัธุ์  (*)  แผน ก(2) ผศ. ธีรเกียรต์ิ เกิดเจริญ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เติมศกัด์ิ ศรีคิรินทร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
                                           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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138070  SCCH/M น.ส.  ศุภณฏัฐ ์  โลหณุต  (*)  แผน ก(2) ผศ. รัตติกาล จนัทิวาสน์
6138071  SCCH/M น.ส.  ผกากานต ์  เงินประดบั  (**)  แผน ก(2) ผศ. รัตติกาล จนัทิวาสน์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               
               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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความผดิปกติของการสือความหมาย

วชิาเอกแก้ไขการพูด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137728  RACD/M นาย  อวรุิทธิ   สร้อยระยบั    แผน ก( ) ผศ. กลัยาณี มกราภิรมย์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. กลัยาณี มกราภิรมย์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั

                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 

                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               

               . ค่าหน่วยกิต

                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหผู้ม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั

               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์

                  หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 

               

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั

               

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี
                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความผดิปกติของการสือความหมาย

วชิาเอกแก้ไขการพูด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ

                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 

               

                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

               

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี

                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ

                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา
                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี

                             กลุ่มที   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

               
                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                           GRID 530  English Academic Writing I

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ

                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี

                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               

               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั

               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -

               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาที                  บณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง  โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความผดิปกติของการสือความหมาย

วชิาเอกแก้ไขการพูด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   

               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 

                           ไม่วา่กรณีใดทงัสิน



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137729  RATM/D น.ส.  วนัองัคาร   พูลศรี  (***)  แบบ 2 รศ. ฉตัรชยั เหมือนประสาท

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. ดวงฤดี วฒันศิริชยักลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                 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. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                      (**) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                           1.ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                           2.ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษเพ่ิมเติม
                       จากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด ๔ รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง ๔ รายวิชา ภายใน ๒ ภาคการศึกษาแรกท่ี  
               เขา้ศึกษา 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 ๔ รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั       
                
                       (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                              บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนน ดงัต่อไปน้ี
                                     - IELTS         ท่ีระดบัคะแนน   5    คะแนน  ข้ึนไป  หรือ
                                     -TOEFL iBT  ท่ีระดบัคะแนน   61  คะแนน  ข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล  เร่ือง  มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2548  ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
               สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา  โทร 02-4414125
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ี                
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                                 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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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137854  PHBS/M นาย  ธนวฒัน์   อาํพนัธ์    แผน ก(2) ผศ. ณฐักมล ชาญสาธิตพร
6137855  PHBS/M น.ส.  สุกานดา   สุขศาลา  (*)  แผน ก(2) ผศ. ณฐักมล ชาญสาธิตพร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ณฐักมล ชาญสาธิตพร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   รายวชิา PHBS 554 Introduction to Mathematical Statistics 2 หน่วยกิต (Audit)
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร โทร.02-3548530  e-mail : Jutatip.sil@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัเสาร์ท่ี 18 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.
                   สถานท่ี หอ้ง 3205 ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.ปุณณภา  ระวานนท์
                   โทร. 02-3548530  e-mail : punnapar.raw@mahidol.ac.th
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               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 (ภาคพเิศษ) 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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561  โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137834  PHET/D น.ส.  สุณฐัธิญา   โมกจตุัรัส  (***)  แบบ 2 ผศ. บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล
6137835  PHET/D น.ส.  จุฑารัตน์   แกว้บุญชู  (**)  แบบ 2 ผศ. บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล
6137836  PHET/D นาย  วิศวะ   มาลากรรณ  (**)  แบบ 2 ผศ. บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 4,200 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 60,000  บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป
                   ณ อาคารพิชิต สกลุพราหมณ์ (อาคาร 2) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณปริชาติ ศรีสุวรรณ
                   โทร. 02-354-8540
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561  โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137840  PHET/M น.ส.  สุปณิศราย ์  แหวนวงษ ์ (**)  แผน ก(2) รศ. เนาวรัตน์ เจริญคา้
6137841  PHET/M นาย  คณิศร   จินดามณี  (**)  แผน ก(2) รศ. เนาวรัตน์ เจริญคา้
6137842  PHET/M นาย  กิตติศกัด์ิ   เพชรวิสูตร  (*)  แผน ก(2) รศ. เนาวรัตน์ เจริญคา้
6137843  PHET/M น.ส.  ปริณวดี   ชูแกว้    แผน ก(2) รศ. เนาวรัตน์ เจริญคา้

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เนาวรัตน์ เจริญคา้

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัพฤหสับดีท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นตน้ไป
                   ณ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ชั้น 2 อาคาร 2  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณปริชาติ ศรีสุวรรณ
                   โทร. 02-3548540 e-mail : jackneverdie@hotmail.com
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561  โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง  โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138095  PHOH/M น.ส.  กลัยทิ์พา   ศิริยิง่วฒันาคุณ  (*)  แผน ก(2) ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6138096  PHOH/M น.ส.  เสาวลกัษณ์   ปรักมาศ  (*)  แผน ก(2) ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6138097  PHOH/M นาย  แสงทวี   สามารถ  (**)  แผน ก(2) ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 10.00น.
                   ณ หอ้ง 2702  ชั้น 7  อาคาร 2 ภาควิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณพนิตนาฏ จกัรเพชร
                   โทร. 02-644-4070 ต่อ 102 
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               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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               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561  โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137794  PHCN/M นาย  ณฐัพล   ชยัลงักา  (*)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6137795  PHCN/M น.ส.  ศิรินนัท ์  อินสาํราญ  (**)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6137796  PHCN/M น.ส.  นนัทิพฒัชน์   ทดัศรีพีรดล  (**)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นฤมล เอ้ือมณีกลู

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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 18 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป
                   ณ ชั้น 4 อาคาร 3  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน รองศาสตราจารยน์ฤมล เอ้ือมณีกลู
                   โทร. 087 502 4441 e-mail : naruemon.aue@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
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               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั



หนา้ 3

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                           2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโรคติดเช้ือและวทิยาการระบาดทางการสาธารณสุข
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137859  PHIE/M น.ส.  สุชีรา   ครองบุญ  (*)  แผน ก(2) รศ. จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
6137860  PHIE/M น.ส.  จุฑาทิพย ์  ปรีการ  (**)  แผน ก(2) รศ. วิศิษฎ ์ฉวีพจน์กาํจร
6137861  PHIE/M น.ส.  พชัรินทร์   กลดัแป้น  (**)  แผน ก(2) อ. วรากร โกศยัเสวี

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วิศิษฎ ์ฉวีพจน์กาํจร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโรคติดเช้ือและวทิยาการระบาดทางการสาธารณสุข
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโรคติดเช้ือและวทิยาการระบาดทางการสาธารณสุข
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561  โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโรคติดเช้ือและวทิยาการระบาดทางการสาธารณสุข
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137785  PHIE/M น.ส.  ธิติยา   บูรณถาวรสม    แผน ก(2) อ. จิรพนัธุ์ จนัทร์จร
6137786  PHIE/M น.ส.  ศศิวิมล   มีเนตรขาํ  (*)  แผน ก(2) อ. กิติพงษ ์หาญเจริญ
6137787  PHIE/M น.ส.  เสาวภา   คชลยั  (*)  แผน ก(2) อ. พีรยา เอกจริยาวฒัน์
6137788  PHIE/M น.ส.  อรพรรณ   กนัยะมี  (**)  แผน ก(2) อ. สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี
6137789  PHIE/M น.ส.  อจัฉราพรรณ   อินต๊ะสุวรรณ์  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุคนธา ศิริ
6137790  PHIE/M นาย  สรวิศ   เปรมศรี  (**)  แผน ก(2) รศ. มณี ชะนะมา
6137791  PHIE/M น.ส.  วรรณพร   ผือโย  (*)  แผน ก(2) ผศ. ทวี สายวิชยั
6137792  PHIE/M น.ส.  พนัธ์ทิภา   พุทธเมฆ  (**)  แผน ก(2) อ. วรากร โกศยัเสวี

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วิศิษฎ ์ฉวีพจน์กาํจร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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) คือ  
                    รายวิชา PHIE 500 Infectious Diseases And Determinants of Public Health 3 หน่วยกิต (Audit)
                    อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโรคติดเช้ือและวทิยาการระบาดทางการสาธารณสุข
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                    ผศ.ดร.สุคนธา ศิริ อ.ดร.สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี
                    โทร.02-3548541 e-mail : headphep@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโรคติดเช้ือและวทิยาการระบาดทางการสาธารณสุข
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                                           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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวชิาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137856  PHPH/M น.ส.  จิตรเลขา   กูต้ระกูลเจริญ    แผน ก(2) ผศ. ภรณี วฒันสมบูรณ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนในภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                      รายวิชา PHHE 640 Social and Behavioral Sciences for Health Education and Health Promotion 2 หน่วยกิต (Audit)
                      ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 1,800 บาท
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช โทร. 02-3548543 ต่อ 3701  e-mail : mondha.ken@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัอาทิตยท่ี์ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 12.00 น.
                   ณ หอ้ง 3607  ชั้น 6  อาคาร 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณอรัญญา จนัทร 
                   โทร. 02-354-8543 ต่อ 3604 e-mail : bu.phhe@gmail.com



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวชิาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
                             เพิ่มเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร 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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 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                                           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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561  โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวชิาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137865  PHPH/M น.ส.  วรพรรณ   เครือคลา้ย  (*)  แผน ก(2) รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์
6137866  PHPH/M น.ส.  จามจุรี   ประโพธ์ิศรี  (**)  แผน ก(2) รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์
6137867  PHPH/M น.ส.  นิตยาภรณ์   ไชยแสน  (**)  แผน ก(2) รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์
6137868  PHPH/M น.ส.  กลัยพชัร   พนัธุ์ช่ืนสุข  (*)  แผน ก(2) ผศ. ภรณี วฒันสมบูรณ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนเรียนพร้อมการลงทะเบียนในภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ
                   รายวิชา PHHE 640 Social and Behavioral Sciences for Health Education and Health Promotion  2 หน่วยกิต (Audit)
                   ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 2,500 บาท
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ.ดร.มณฑา  เก่งการพานิช  โทร. 02-3548543 ต่อ 3701  e-mail : mondha.ken@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวชิาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                   วนัอาทิตยท่ี์ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 13.00น.
                   ณ หอ้ง 3607  ชั้น 6  อาคาร 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณอรัญญา จนัทร 
                   โทร. 02-354-8543 ต่อ 3604 e-mail : bu.phhe@gmail.com
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวชิาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                             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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                       2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                           (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561  โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                            มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137832  PHEH/M นาย  ชวนนัท ์  มาลี  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ อินทร
6137833  PHEH/M น.ส.  วิชญาพร   ชูสุทธ์ิ  (**)  แผน ก(2) อ. สุวิมล กาญจนสุธา

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ชชัวาล สิงหกนัต์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561  โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137830  PHES/M น.ส.  อรุณี   ศรีวิไล  (**)  แผน ข ผศ. ศิราณี ศรีใส
6137831  PHEH/M นาย  ปรัชญา   นาคะเจริญ  (**)  แผน ข อ. เชต ใจกลัยา

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ชชัวาล สิงหกนัต์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561  โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสนเทศศาสตร์สุขภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137820  PHHI/M น.ส.  พิชชาพร   พุทธิไพบูลย ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. พิจิตรพงศ ์สุนทรพิพิธ
6137821  PHHI/M น.ส.  ชนากานต ์  ฟุ้งสาคร  (**)  แผน ก(2) ผศ. พิจิตรพงศ ์สุนทรพิพิธ
6137822  PHHI/M น.ส.  ระวิวรรณ   ประสงคท์รัพย ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. พิจิตรพงศ ์สุนทรพิพิธ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พิจิตรพงศ ์สุนทรพิพิธ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวชิาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,700 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 60,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5.ขอ้มูลอ่ืนๆท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                  รองศาสตราจารย ์ดร.ปรารถนา สถิตยว์ิภาวี โทร.081-285-5658 e-mail : pratana.sat@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสนเทศศาสตร์สุขภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสนเทศศาสตร์สุขภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561  โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกโภชนวทิยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137845  PHPH/M น.ส.  ชณญัยา   ฟ้าหวัน่  (*)  แผน ก(2) ผศ. พร้อมลกัษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เรวดี จงสุวฒัน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                    หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกโภชนวทิยา  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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกโภชนวทิยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์

               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561  โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกการพฒันาระบบสุขภาพชุมชน (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137793  PHPH/M น.ส.  พณัณ์ชิตา   แกว้กุลเศรษฐ ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. องัสนา บุญธรรม

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุธรรม นนัทมงคลชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกการพฒันาระบบสุขภาพชุมชน (ภาคพเิศษ) 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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกการพฒันาระบบสุขภาพชุมชน (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137838  PHET/M นาย  ศุภกร   สงวนสิน    แผน ก(2) รศ. เนาวรัตน์ เจริญคา้

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เนาวรัตน์ เจริญคา้

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัพฤหสับดีท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นตน้ไป
                   ณ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  ชั้น 2 อาคาร 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณปริชาติ ศรีสุวรรณ
                   โทร. 02-3548540 e-mail : jackneverdie@hotmail.com
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561  โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการสิงแวดล้อม

 คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137895  ENTM/M นาย  ภาณุเดช   อิมสาํราญรัชต ์ (*)  แผน ก( ) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

6137896  ENTM/M น.ส.  มณีไพลิน   เวทศิลป์    แผน ก( ) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

6137897  ENTM/M น.ส.  พรธีรา   เปรมภิรักษ ์ (**)  แผน ก( ) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 
                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั

                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               
                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 

                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน 
               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์

                   ชาํระค่าวจิยัเพอืทาํวิทยานิพนธ์  ,  บาท สําหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน 

               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   วนัที   สิงหาคม  เวลา .  น
                   ณ ห้อง  ชนั  อาคารสิงแวดลอ้มพฒันดล คณะสิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นายภทัรพล  แกว้สถิตย์

                   โทร. - -  ต่อ  e-mail : pattarapon.kae@mahidol.ac.th

               

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการสิงแวดล้อม

 คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

               

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา

                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม 

               
               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี

                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 

                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 

               

                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 

                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี

                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ

                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา

                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี
                             กลุ่มที   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

               

                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ

                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี

                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities

               
               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการสิงแวดล้อม

 คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -

               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน
               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองกล่าวมาที                      บณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -
                                 โทรสาร   

               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น
                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 

                           ไม่วา่กรณีใดทงัสิน



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการสิงแวดล้อม

 (ภาคพิเศษ) คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137888  ENTM/M น.ส.  สุดปรารถนา   พฤกษาทร  (*)  แผน ก( ) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

6137889  ENTM/M น.ส.  เตชินี   สิริธนะบดี  (*)  แผน ก( ) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

6137890  ENTM/M น.ส.  สิรรัคร   วิชิต    แผน ก( ) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

6137891  ENTM/M นาย  ภิชชากรณ์   วงศท์องดีปีแกว้  (**)  แผน ก( ) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

6137892  ENTM/M น.ส.  กมลมาศ   อิมปรีชา    แผน ก( ) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

6137893  ENTM/M น.ส.  ชนิกาญ   บุญวฒันา  (**)  แผน ก( ) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

6137894  ENTM/M นาย  มีลาภ   เทศทอง  (**)  แผน ก( ) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั
                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 
                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน 

               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทุกคน 

               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   วนัที  สิงหาคม  เวลา .  น

                   ณ ห้อง  ชนั  อาคารสิงแวดลอ้มพฒันดล คณะสิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวธนวรรณ  ขวญัใจ
                   โทร. - -  ต่อ  e-mail : tanawan.kwa@mahidol.ac.th



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการสิงแวดล้อม

 (ภาคพิเศษ) คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

               

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 

               

               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 
               ภาคการศึกษาที  วนัเปิดภาคเรียน วนัที  สิงหาคม   ปิดภาคเรียน วนัที  ธนัวาคม 

               ภาคการศึกษาที  วนัเปิดภาคเรียน วนัที  มกราคม   ปิดภาคเรียน วนัที  พฤษภาคม   

               

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี

                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 

                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ

                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 

               

                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั
                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 

                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

               

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี

                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ

                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา

                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี

                             กลุ่มที   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

               

                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                           GRID 530  English Academic Writing I

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ

                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการสิงแวดล้อม

 (ภาคพิเศษ) คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities

               

               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั

               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -

               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองกล่าวมาที                      บณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   

               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทงัสิน



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยทีเีหมาะสมและนวตักรรมเพือความมันคงด้านสิงแวดล้อม

 คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137887  ENAS/M น.ส.  รติยา   ศศิธร    แผน ก( ) อ. กนัต ์ปานประยรู

ประธานหลกัสูตร  :  อ. กนัต ์ปานประยูร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั

                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 

                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 

               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์

                   ชาํระค่าวจิยัเพอืทาํวิทยานิพนธ์ ,  บาท 
               

               .  รายวชิาทีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้

                    (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา )

                    เริมเรียนวนัที  สิงหาคม 

                    รายวชิา ENAS 700 Basic of Natural Resource for Environmental Security  3 หน่วยกิต (Audit)

                    อตัราค่าหน่วยกิต ,  บาท/หน่วยกิต    
                    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวชิาทีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ

                    ผศ.ดร.ปรียาพร  เกิดฤทธิ  โทร. - -  ต่อ   e-mail : preeyaporn.koe@mahidol.ac.th

               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหผู้ม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั

               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยทีเีหมาะสมและนวตักรรมเพือความมันคงด้านสิงแวดล้อม

 คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 

               

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา

                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม    

               

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี
                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 

                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ

                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 

               

                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 

                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

               

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี

                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ
                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา

                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี

                             กลุ่มที   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
               

                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                           GRID 530  English Academic Writing I

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ

                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี

                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยทีเีหมาะสมและนวตักรรมเพือความมันคงด้านสิงแวดล้อม

 คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

               

               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั

               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -

               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองกล่าวมาที                      บณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   

               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 

                           ไม่วา่กรณีใดทงัสิน



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิงแวดล้อมทยีงัยืน

 คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137719  ENLE/M นาย  รัชพล   ปลูกออ้ม    แผน ก( ) อ. มณฑิรา ยติุธรรม

6137720  ENLE/M น.ส.  เสาวรส   อ่อนคาํ    แผน ก( ) อ. มณฑิรา ยติุธรรม

ประธานหลกัสูตร  :  อ. มณฑิรา ยุติธรรม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั
                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 
                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน

               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทุกคน

               

               .  รายวชิาทีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้

                    (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา )

                    เรียนวนัที  -  สิงหาคม  

                    รายวชิา ENLE 600 Interactions of Natural Resources and Livable City 3 หน่วยกิต (Audit)
                    อตัราค่าหน่วยกิต ,  บาท/หน่วยกิต

                    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวชิาทีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ

                    อ.ดร.มณฑิรา  ยติุธรรม  โทร. - -  ต่อ   e-mail : monthira.yut@mahidol.ac.th

               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   วนัที  สิงหาคม  เวลา .  น
                   ณ ห้อง  อาคารสิงแวดลอ้มพฒันดล คณะสิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิงแวดล้อมทยีงัยืน

 คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณศรีสุภางค ์ ลิมป์กาญจนวฒัน์

                   โทร. - -  ต่อ 

               

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 
               

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา

                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม   

               
               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี

                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 

                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 

               

                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 

                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี

                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ

                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา

                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี
                             กลุ่มที   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

               

                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิงแวดล้อมทยีงัยืน

 คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ

                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี

                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities

               

               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -

               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน
               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองกล่าวมาที                      บณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -
                                 โทรสาร   

               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น
                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 

                           ไม่วา่กรณีใดทงัสิน



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิงแวดล้อมทยีงัยืน

 (ภาคพิเศษ) คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137722  ENLE/M น.ส.  ณฐัรดา   สารสุระกิจ  (**)  แผน ก( ) รศ. รุ่งจรัส หุตะเจริญ

6137723  ENLE/M พระมหา  ประกาศิต   ฐิติปสิทธิกร  (**)  แผน ก( ) อ. มณฑิรา ยติุธรรม

6137724  ENLE/M นาง  รสิตา   แช่มชอ้ย  (**)  แผน ก( ) รศ. รุ่งจรัส หุตะเจริญ

6137725  ENLE/M น.ส.  สารภี   มะโนวนั  (**)  แผน ก( ) รศ. รุ่งจรัส หุตะเจริญ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. มณฑิรา ยุติธรรม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 
                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั

                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด
               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 

                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน

               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์

                   ยกเวน้ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูสิ้ทธิเขา้ศึกษาทุกคน

               

               . รายวชิาทีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา )

                   เรียนวนัที  -  สิงหาคม   

                   รายวชิา ENLE 600 Interactions of Natural Resources and Livable City  3 หน่วยกิต (Audit)

                   อตัราค่าหน่วยกิต ,  บาท/หน่วยกิต 

                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวชิาทีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 

                   อ.ดร.มณฑิรา ยติุธรรม  โทร. -  ต่อ  e-mail : monthira.yut@mahidol.ac.th
               



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิงแวดล้อมทยีงัยืน

 (ภาคพิเศษ) คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   ปฐมนิเทศทีวทิยาเขตศาลายา

                   วนัที  สิงหาคม  เวลา .  น.

                   ณ ห้อง  ตึกสิงแวดลอ้มพฒันดล คณะสิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณศรีสุภางค ์ลิมป์กาญจนวฒัน์

                   โทร. -  ต่อ  e-mail : srisuphang.lim@mahidol.ac.th
               

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 

               

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม 

               

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี

                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 

                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ

                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 

               
                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 

                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

               

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี
                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ

                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา

                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี

                             กลุ่มที   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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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิงแวดล้อมทยีงัยืน

 (ภาคพิเศษ) คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ

               

                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                           GRID 530  English Academic Writing I

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ

                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities

               

               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั

               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -

               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาที                  บณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง  โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   

               
                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการสิงแวดล้อมและเทคโนโลยสิีงแวดล้อม(หลกัสูตรนานาชาติ)

 (ภาคพิเศษ) คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137730  ENMT/M น.ส.  พชัรินทร์   แซ่เฮง  (**)  แผน ข อ. กมลาภรณ์ คนองเดช

ประธานหลกัสูตร  :  ----------

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั
                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 
                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ   

               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์
                  ชาํระค่าวจิยัเพอืทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ     

               

               . รายวชิาทีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 

                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา )

                   เรียนวนัที  -  สิงหาคม   

                   รายวชิา ENMT 630   Fundamental of Environment & Natural Resource Management  1 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต ,  บาท/หน่วยกิต 

                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวชิาทีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 

                   อ.ดร.กมลาภรณ์  คนองเดช  โทร. -  e-mail : kamalaporn.kan@mahidol.edu

               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหผู้ม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการสิงแวดล้อมและเทคโนโลยสิีงแวดล้อม(หลกัสูตรนานาชาติ)

 (ภาคพิเศษ) คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 

               

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา

                 - ภาคการเรียนที    เปิดวนัที  สิงหาคม     ปิดภาคการเรียนวนัที   ธนัวาคม 
                  

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี

                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ

                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 

               

                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

               

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี

                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ

                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา
                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี

                             กลุ่มที   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

               
                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                           GRID 530  English Academic Writing I

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ

                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี

                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการสิงแวดล้อมและเทคโนโลยสิีงแวดล้อม(หลกัสูตรนานาชาติ)

 (ภาคพิเศษ) คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั

               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -

               

               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว

                              มาทีบณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   

               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทงัสิน



หนา้ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลกัสูตรนานาชาติ)

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137697  SHEM/M น.ส.  ภิญญดา   ศานติศรัณย ์   แผน ก( ) ผศ. อริศรา เล็กสรรเสริญ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อริศรา เล็กสรรเสริญ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั

                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 

                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิต ,  บาท/หน่วยกิต

               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์

                   ยกเวน้ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์
               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   วนัที  สิงหาคม  เวลา .  น.

                   ณ  หอ้งประชุมภาควชิาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางธนวนั  ธงวรรณฉตัร

                   โทร. -
               

               . ขอ้มูลอืนๆ ทีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ

                   - นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนชาํระค่า Worksite Study ในรายวชิา SHED 542 Seminar on Educational Management

               

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 



หนา้ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลกัสูตรนานาชาติ)

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา

                 - ภาคตน้ เปิดวนัที   สิงหาคม   ปิดวนัที  ธนัวาคม 

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม   ปิดวนัที  พฤษภาคม 

                 

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี

                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 

                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ

                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 
               

                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 

                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี

                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ

                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา

                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี

                             กลุ่มที   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

               

                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ

                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี

                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities

               

               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -



หนา้ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลกัสูตรนานาชาติ)

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               
                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   

                              (Transcript) จากสถานศึกษา  ภายในวนัศุกร์ที   กนัยายน   โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว                       มาทีบณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที

                                   งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                   /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                   โทร.       ต่อ -

                                   โทรสาร   
               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 

                           ไม่วา่กรณีใดทงัสิน



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาการจัดการการกฬีา
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137873  SHSM/D นาง  อุไรรัตน์   เนาถาวร  (**)  แบบ 2 ผศ. ประเสริฐไชย สุขสอาด

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ประเสริฐไชย สุขสอาด

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                 ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                 จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ   
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                  ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 15 สิงหาคม 2561  เวลา 8.30 น.
                   ชั้น 5  อาคาร 4 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
                    
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาการจัดการการกฬีา
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                      (**) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                           1.ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                           2.ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษเพ่ิมเติม 
                        จากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา ภายใน 2  ภาคการศึกษาแรกท่ี 
               เขา้ศึกษา 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       
                
                       (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                              บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนน ดงัต่อไปน้ี
                                     - IELTS         ท่ีระดบัคะแนน   5    คะแนน  ข้ึนไป  หรือ
                                     -TOEFL iBT  ท่ีระดบัคะแนน   61  คะแนน  ข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั  ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง  มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2548  ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
               สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th  หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร 02-4414125
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ี                
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาการจัดการการกฬีา
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                                 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 



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการกฬีา

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137878  SHSM/M นาย  พลากร   ชูเสน  (**)  แผน ก( ) อ. สมทบ ฐิตะฐาน

6137879  SHSM/M นาย  ปณิธาน   ชยัเมืองมา  (**)  แผน ก( ) อ. สมทบ ฐิตะฐาน

ประธานหลกัสูตร  :  อ. สมทบ ฐิตะฐาน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี
                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั

                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 

                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน

               
               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์

                   ยกเวน้ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทุกคน

               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   วนัที  สิงหาคม   เวลา . - .  น.

                   ณ อาคาร   ชนั   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณภานุการณ์  สนใจ

                   โทร. -   e-mail : panukarn.son@mahidol.ac.th 

               

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 
               



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการกฬีา

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา

                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม 

               

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี

                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 

                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ

                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 
               

                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 

                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี

                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ

                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา

                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี

                             กลุ่มที   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

               

                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ

                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี

                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 

               

               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการกฬีา

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               

               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน
               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว

                              มาทีบณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 
                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   

               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 

                           ไม่วา่กรณีใดทงัสิน



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการกฬีา

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137880  SHSM/M นาย  ปรีชา   ใจสนุก  (**)  แผน ก( ) ผศ. เสาวลี แกว้ช่วย

6137881  SHSM/M น.ส.  จุฑาภรณ์   แวววบั  (**)  แผน ก( ) ผศ. เสาวลี แกว้ช่วย

6137882  SHSM/M นาย  อณวฒัน์   สมศรีรืน  (**)  แผน ก( ) ผศ. เสาวลี แกว้ช่วย

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เสาวลี แกว้ช่วย

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 
                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั

                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               
                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 

                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน
               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์

                   ยกเวน้ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทุกคน

               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   วนัที  สิงหาคม   เวลา .  น.
                   ณ ห้องประชุม ชนั   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณธนวนั  ธงวรรณฉตัร

                   โทร. -   

               

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการกฬีา

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา

                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม 

               
               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี

                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 

                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 

               

                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 

                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี

                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ

                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา

                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี
                             กลุ่มที   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

               

                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ

                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี

                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 

               
               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการกฬีา

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -

               

               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว

                              มาทีบณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   

               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 

                           ไม่วา่กรณีใดทงัสิน



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์สิงแวดล้อม

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137883  SHSS/M นาง  ศิริกญัญา   แสนรัมย ์ (**)  แผน ก( ) ผศ. คนางค ์คนัธมธุรพจน์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. คนางค ์คนัธมธุรพจน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั
                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 
                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  

               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์

               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   วนัที  สิงหาคม   เวลา .  น.

                   ณ ห้อง   อาคาร   ชนั   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณภานุการณ์  สนใจ
                   โทร. -   e-mail : panukarn.son@mahidol.ac.th 

               

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 

               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์สิงแวดล้อม

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม 

               

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี

                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 

                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ

                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 

               
                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 

                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

               

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี
                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ

                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา

                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี

                             กลุ่มที   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

               

                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                           GRID 530  English Academic Writing I

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี

                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 

               

               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั

               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -
               



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์สิงแวดล้อม

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               
                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว

                              มาทีบณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -
                                 โทรสาร   

               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น
                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 

                           ไม่วา่กรณีใดทงัสิน



หนา้ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137920  SHMS/D น.สพ.  นภดล   จนัทร์เอียม  (***)  แบบ อ. ภทัรจิต จุมพล กอซโซลี

6137921  SHMS/D น.ส.  ปาจรีย ์  สงัคหะ  (***)  แบบ ผศ. เพญ็จนัทร์ ประดบัมุข เชอร์เรอร์

6137922  SHMS/D นาย  ชยัชาญ   บวัผนั  (***)  แบบ ผศ. โธมสั กวาดามูซ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. โธมสั กวาดามูซ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี
                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั

                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 

                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน 

               
               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์

                   ยกเวน้ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์  สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทุกคน 

               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   - กาํหนดการของหลกัสูตร  วนัที  สิงหาคม   เวลา . - .  น.  

                     ณ หอ้งลดาวลัย ์อาคาร   ชนั  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล
                   - กาํหนดการของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  วนัที  สิงหาคม   เวลา . - .  น.  

                     ณ หอ้งประชุมใหญ่  อาคาร  ชนั   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล

                     ติดต่อผูป้ระสานงาน นางรุ่งอรุณ  สิงคลีประภา

                     โทร. -  ต่อ    e-mail : rungarun.sin@mahidol.ac.th

                    

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 



หนา้ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 

               

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา

                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม 
               

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                      (**) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั โดยมีเงือนไขดงันี

                           .ผูที้มีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                           .ผูที้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษเพิมเติม
                      จากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา ภายใน  ภาคการศึกษาแรกที

               เขา้ศึกษา ดงันี

                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                     GRID 530  English Academic Writing I

                                     GRID 531  English Academic Writing II และ

                                     ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวชิาหนึง ต่อไปนี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities

                      ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั       

                

                       (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ทีระดบัคะแนน ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                              บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนน ดงัตอ่ไปนี
                                     - IELTS         ทีระดบัคะแนน       คะแนน  ขึนไป  หรือ

                                     -TOEFL iBT  ทีระดบัคะแนน     คะแนน  ขึนไป 

               สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

               มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง  มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั

               มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.   ทงันี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์

               สามารถดูรายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร -
               ต่อ -

               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน
               



หนา้ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาที                  บณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง  โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   
               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137914  SHMS/M ร.ท.หญิง  ศศิธร   ศิริยนัต ์ (*)  แผน ก( ) อ. ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร

6137915  SHMS/M น.ส.  อารยา   วงศห์อม  (**)  แผน ก( ) ผศ. เพญ็จนัทร์ ประดบัมุข เชอร์เรอร์

6137916  SHMS/M น.ส.  ชญาภรณ์   จะประเสริฐ    แผน ก( ) อ. ดรุณี ภู่ขาว

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 
                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั

                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               
                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 

                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน 
               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์

                  ยกเวน้ค่าวจิยัเพอืทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทุกคน    

               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศ 

                   - กาํหนดการของหลกัสูตร  วนัที  สิงหาคม   เวลา . - .  น.  
                     ณ หอ้งลดาวลัย ์อาคาร   ชนั  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล

                   - กาํหนดการของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  วนัที  สิงหาคม   เวลา . - .  น.  

                     ณ หอ้งประชุมใหญ่  อาคาร  ชนั   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล

                     ติดต่อผูป้ระสานงาน นางรุ่งอรุณ  สิงคลีประภา

                     โทร. -  ต่อ    e-mail : rungarun.sin@mahidol.ac.th

               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 

               

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา

                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม 

                

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี
                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 

                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ

                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 

               

                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 

                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

               

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี

                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ
                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา

                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี

                             กลุ่มที   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
               

                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                           GRID 530  English Academic Writing I

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ

                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี

                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               

               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั

               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -

               

               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาทีบณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   

               
                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 

                           ไม่วา่กรณีใดทงัสิน



หนา้ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาศาสนากบัการพฒันา

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137918  SHRD/D นาย  ศุภชยั   รุ่งเรืองอุไร  (**)  แบบ รศ. ปกรณ์ สิงห์สุริยา

6137919  SHRD/D นาย  มารุต   เปลียนอาํรุง  (**)  แบบ รศ. ปกรณ์ สิงห์สุริยา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ปกรณ์ สิงห์สุริยา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี
                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั

                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 

                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน 

               
               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์

                   ชาํระค่าวจิยัเพอืทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน 

               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   วนัที  สิงหาคม   เวลา .  น.

                   ณ อาคาร   ชนั   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณอรวรรณ  เอกเอือมณี

                   โทร. -  e-mail : orawan.eku@mahidol.ac.th

                    

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 
               



หนา้ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาศาสนากบัการพฒันา

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา

                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม 

               

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                      (**) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั โดยมีเงือนไขดงันี

                           .ผูที้มีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                           .ผูที้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษเพิมเติม

                       จากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา ภายใน  ภาคการศึกษาแรกที 

               เขา้ศึกษา ดงันี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                     GRID 530  English Academic Writing I

                                     GRID 531  English Academic Writing II และ

                                     ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวชิาหนึง ต่อไปนี

                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                      ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั       

                

                       (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ทีระดบัคะแนน ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                              บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนน ดงัตอ่ไปนี

                                     - IELTS         ทีระดบัคะแนน       คะแนน  ขึนไป  หรือ

                                     -TOEFL iBT  ทีระดบัคะแนน     คะแนน  ขึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

               มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง  มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั

               มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.   ทงันี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์

               สามารถดูรายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร -

               ต่อ -

               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาที                  บณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง  โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที



หนา้ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาศาสนากบัการพฒันา

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   

               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาศาสนากบัการพฒันา

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137917  SHRD/M นาย  กมลชยั   ยะลาน  (**)  แผน ก( ) ผศ. วฒิุนนัท ์กนัทะเตียน

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วุฒินนัท ์กนัทะเตียน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั
                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 
                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ   

               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์
                  ชาํระค่าวจิยัเพอืทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ     

               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหน้กัศึกษาทราบภายหลงั

                

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 

               

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา

                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม 



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาศาสนากบัการพฒันา

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี

                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ

                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 

               

                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

               

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี

                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ

                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา
                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี

                             กลุ่มที   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

               
                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                           GRID 530  English Academic Writing I

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ

                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี

                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               

               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั

               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -

               

               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาศาสนากบัการพฒันา

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว

                              มาทีบณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   

               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทงัสิน



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจริยศาสตร์ศึกษาเพอืการพฒันาองค์การ

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137923  SHEO/M นาย  อิบรอเฮม   หวนัแหละ  (**)  แผน ก( ) อ. บุญวดี มนตรีกลุ ณ อยธุยา

ประธานหลกัสูตร  :  อ. บุญวดี มนตรีกุล ณ อยธุยา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั
                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 
                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ   

               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวจิยัเพอืทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ     

               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   วนัที  สิงหาคม   เวลา .  น.

                   ณ อาคาร   ชนั  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณกิงกนก  เพชรสังข์
                   โทร. - -  ต่อ ,    e-mail : kingkanok.pet@mahidol.ac.th

               

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 

               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจริยศาสตร์ศึกษาเพอืการพฒันาองค์การ

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม 

               

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี

                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 

                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ

                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 

               
                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 

                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

               

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี
                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ

                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา

                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี

                             กลุ่มที   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

               

                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                           GRID 530  English Academic Writing I

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี

                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 

               

               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั

               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -
               



หนา้ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจริยศาสตร์ศึกษาเพอืการพฒันาองค์การ

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               
                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว

                              มาทีบณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -
                                 โทรสาร   

               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น
                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 

                           ไม่วา่กรณีใดทงัสิน



หนา้ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137924  SHPP/M นาย  วรรธนยั   อนัสนธิ  (*)  แผน ก( ) ผศ. สมศกัดิ อมรสิริพงศ์

6137925  SHPP/M น.ส.  อรชุมา   กลินจิตโต  (*)  แผน ก( ) ผศ. สมศกัดิ อมรสิริพงศ์

6137926  SHPP/M น.ส.  นภสร   นิรินธนา  (*)  แผน ก( ) ผศ. สมศกัดิ อมรสิริพงศ์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สมศกัดิ อมรสิริพงศ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี
                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั

                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 

                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน

               
               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์

                   ยกเวน้ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทุกคน

               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   วนัที  สิงหาคม   เวลา .  น.

                   ณ ห้องประชุม  อาคาร   ชนั   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางนาํออ้ย  คาํชืน

                   โทร. -   e-mail : namooyk8@gmail.com

               

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 
               



หนา้ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 

               ภาคการศึกษาที   วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารที  สิงหาคม   ปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ที  ธนัวาคม   

               

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี

                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 

                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ

                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 

               

                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั
                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 

                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

               

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี

                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ

                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา

                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี

                             กลุ่มที   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

               

                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                           GRID 530  English Academic Writing I

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ

                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 

               

               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั

               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -

               
               



หนา้ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว

                              มาทีบณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   
               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 

                           ไม่วา่กรณีใดทงัสิน



หนา้ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137927  SHPP/M น.ส.  ณชัชา   เสียงลาํเลิศ    แผน ก( ) รศ. กมลพร สอนศรี

6137928  SHPP/M นาย  บญัญวตั   เขม็ทอง  (**)  แผน ก( ) รศ. กมลพร สอนศรี

6137929  SHPP/M น.ส.  สุนทรี   สือวมิล  (**)  แผน ก( ) รศ. กมลพร สอนศรี

6137930  SHPP/M นาย  บณัฑิต   วเิวกวรรณ์    แผน ก( ) รศ. กมลพร สอนศรี

6137931  SHPP/M น.ส.  เสาวลกัษณ์   แสงจนัทร์ฉาย  (*)  แผน ก( ) รศ. กมลพร สอนศรี

6137932  SHPP/M น.ส.  รมณีย ์  เกตุสุภะ  (**)  แผน ก( ) รศ. กมลพร สอนศรี

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กมลพร สอนศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั

                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 

                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน

               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์

                   ยกเวน้ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทุกคน
               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   วนัที  สิงหาคม   เวลา .  น.

                   ณ ห้อง  อาคาร   ชนั   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางนาํออ้ย  คาํชืน

                   โทร. -   e-mail : namooyk8@gmail.com
               



หนา้ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 

               

               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 

               ภาคการศึกษาที   วนัเปิดภาคเรียน วนัเสาร์ที  สิงหาคม   ปิดภาคเรียน วนัเสาร์ที  ธนัวาคม   
               

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี

                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ

                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 

               

                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

               

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี

                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ

                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา
                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี

                             กลุ่มที   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

               
                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                           GRID 530  English Academic Writing I

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ

                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี

                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               



หนา้ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั

               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -

               

               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว

                              มาทีบณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   

               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทงัสิน



หนา้ 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137933  SHPP/D นาย  คณพศ   ภูมิสิทธิ  (***)  แบบ รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย

6137934  SHPP/D นาย  อภิชาติ   ลิมเมธี  (**)  แบบ รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย

6137935  SHPP/D นาย  คมณฐั   มีแตม้  (***)  แบบ รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 
                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั

                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               
               สาํหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

               ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 

               จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน 
               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์

                  ยกเวน้ค่าวจิยัเพอืทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทุกคน 

               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   วนัที  สิงหาคม   เวลา . - .  น.
                   ณ ห้องกนัภยัมหิดล  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน รศ.ดร.ศิริรัตน์  ชุณหคลา้ย

                   โทร. -   e-mail : sirrat.cho@mahidol.ac.th

                    

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 



หนา้ 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา

                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม 

               
               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                      (**) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั โดยมีเงือนไขดงันี

                           .ผูที้มีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                           .ผูที้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษเพิมเติม 

                      จากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา ภายใน  ภาคการศึกษาแรกที
               เขา้ศึกษา ดงันี

                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                     GRID 530  English Academic Writing I

                                     GRID 531  English Academic Writing II และ

                                     ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวชิาหนึง ต่อไปนี

                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities

                      ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั       

                

                       (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ทีระดบัคะแนน ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                              บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนน ดงัตอ่ไปนี

                                     - IELTS         ทีระดบัคะแนน       คะแนน  ขึนไป  หรือ
                                     -TOEFL iBT  ทีระดบัคะแนน     คะแนน  ขึนไป 

               สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

               มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง  มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั

               มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.   ทงันี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์

               สามารถดูรายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร -

               ต่อ -
               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               
                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   



หนา้ 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาที                  บณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง  โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   

               
                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 



หนา้ 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137937  SHPP/D น.ส.  ปติมา   นอ้ยกตู  (**)  แบบ รศ. ศิริพร แยม้นิล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ศิริพร แยม้นิล

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั
                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 
                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ   

               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์
                  ยกเวน้ค่าวจิยัเพอืทาํวิทยานิพนธ์  

               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   วนัที  สิงหาคม   เวลา . - .  น.

                   ณ ห้องกนัภยัมหิดล  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน รศ.ดร.ศิริพร  แยม้นิล
                   โทร. -   e-mail : siriporn.yam@mahidol.ac.th

                    

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 

               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา



หนา้ 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม 

               

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 
                      (**) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั โดยมีเงือนไขดงันี

                           .ผูที้มีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                           .ผูที้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษเพิมเติม

                      จากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด ๔ รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทงั ๔ รายวชิา ภายใน ๒ ภาคการศึกษาแรกที

               เขา้ศึกษา ดงันี

                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I

                                     GRID 531  English Academic Writing II และ

                                     ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวชิาหนึง ต่อไปนี

                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities

                      ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั ๔ รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั       
                

                       (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ทีระดบัคะแนน ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                              บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนน ดงัตอ่ไปนี

                                     - IELTS         ทีระดบัคะแนน       คะแนน  ขึนไป  หรือ

                                     -TOEFL iBT  ทีระดบัคะแนน     คะแนน  ขึนไป 

               สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 
               มหาวทิยาลยัมหิดล  เรือง  มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั 

               มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.   ทงันี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์

               สามารถดูรายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th  หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร -

               ต่อ -

               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาที                  บณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง  โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 



หนา้ 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   

               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 



หนา้ 

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเวชสารสนเทศ

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137936  SHIM/M น.ส.  สุชาดา   ชาญสมุทรสกุล  (*)  แผน ก( ) อ. ฐิตารีย ์ศิริศรีษรชยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. แสงเทียน อยูเ่ถา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั

                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 

                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ   

               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์

                   ยกเวน้ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์  
               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   วนัที  สิงหาคม   เวลา .  น.

                   ณ ห้อง   อาคาร   ชนั   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวชลธิชา   ดิษฐเกษร

                   โทร. - -  ต่อ    e-mail : chonthicha.dit@mahidol.ac.th
               

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 

               

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 



หนา้ 

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเวชสารสนเทศ

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม 

               

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี

                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 

                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ

                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 

               

                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั
                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 

                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

               

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี

                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ

                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา

                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี

                             กลุ่มที   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

               

                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                           GRID 530  English Academic Writing I

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ

                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 

               

               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั

               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -

               
               



หนา้ 

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเวชสารสนเทศ

 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว

                              มาทีบณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   
               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 

                           ไม่วา่กรณีใดทงัสิน



หนา้ 1

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชการ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137884  PYPT/M นาย  ณฐัดนยั   เกา้ล้ิม  (*)  แผน ก(2) รศ. กอบธมั สถิรกุล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กอบธมั สถิรกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 75,000 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                   ณ หอ้ง 701 ชั้น 7 อาคารราชรัตน์
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.สุรัญชนา  แกว้สถิตย์
                   โทร. 02-3543747 e-mail: surunchana.kaeamahidol.edu
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561



หนา้ 2

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชการ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
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                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ี                
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137858  PYPP/M น.ส.  อินทรา   กรณียกิจกุลชยั  (*)  แผน ก(2) รศ. กิตติศกัด์ิ ศรีภา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กิตติศกัด์ิ ศรีภา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 75,000 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                   ณ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.สุรัญชนา แกว้สถิตย์
                   โทร. 02-3543747
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
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                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ี               บ
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137765  PYBS/D นาย  นรวรรธน์   น่วมในชาติ  (***)  แบบ 2 รศ. มลัลิกา (ไตรเดช) ชมนาวงั
6137766  PYBS/D น.ส.  จนัทร์นรินทร์   นนทะขาม  (***)  แบบ 2 รศ. มลัลิกา (ไตรเดช) ชมนาวงั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. มลัลิกา (ไตรเดช) ชมนาวงั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                 ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                 จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
                
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    - ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  คือ น.ส.จนัทร์นรินทร์  นนทะขาม
                    - ชาํระค่าหน่วยกิต  2,500 บาท/หน่วยกิต คือ นายนรวรรธน์ น่วมในชาติ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  คือ น.ส.จนัทร์นรินท ์ นนทะขาม
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท คือ นายนรวรรธน์ น่วมในชาติ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                   สถานท่ี หอ้ง 701 ชั้น 7 อาคารราชรัตน์
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.สุรัญชนา  แกว้สถิตร
                   โทรศพัท ์02-3543747 e-mail: surunchana.kaeamahidol.edu
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิท



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138046  PYSP/D นาย  ชยัศิริ   เหลืองสินศิริ    แบบ 2 รศ. มนทรัตม ์ถาวรเจริญทรัพย์
6138047  PYSP/D น.ส.  อมราวรรณ   เพญ็ตระการ    แบบ 2 รศ. อาทร ร้ิวไพบูลย์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อาทร ร้ิวไพบูลย์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                   สถานท่ี หอ้ง 701 ชั้น 7 อาคารราชรัตน์ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.สุรัญชนา  แกว้สถิตย์
                   โทร. 02-3543747  e-mail : surunchana.kae@mahidol.edu
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                 -ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถสมคัรทุนของคณะเภสชัศาสตร์ได ้โปรดศึกษารายละเอียด
               
               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 เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
                   (***) 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   



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ี                
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยาและวทิยาศาสตร์ชีวโมเลกลุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137950  PYPB/M ภ.ญ.  ธชตรา   องัศุเดชาไชย    แผน ก(2) รศ. ศุภโชค มัง่มูล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ศุภโชค มัง่มูล

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 75,000 บาท
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
                   สถานท่ี หอ้ง 701 ชั้น 7 อาคารราชรัตน์ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.สุรัญชนา แกว้สถิตย์
                   โทร. 02 3543747 e-mail: surunchana.kae@mahidol.edu
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561



หนา้ 2

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยาและวทิยาศาสตร์ชีวโมเลกลุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย



หนา้ 3

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยาและวทิยาศาสตร์ชีวโมเลกลุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ี                
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผลติภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพ่ือสุขภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138045  PYNF/M น.ส.  ศุภกานต ์  แสงศิริสุทธิสาร  (**)  แผน ก(2) อ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                 ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                  จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 75,000.- บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.
                   หอ้งประชุม 710 อาคารราชรัตน์ ชั้น 7  คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน อ.ดร.ปัทมพรรรณ  โลมะรัตน์
                   โทร. 098-8251517 e-mail: pattamapan.lom@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผลติภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพ่ือสุขภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผลติภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพ่ือสุขภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ี               บ
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาวจัิยประชากรและสังคม
 สถาบันวจัิยประชากรและสังคม

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138029  PRPR/D นาย  พีรพฒัน์   พนัศิริ  (**)  แบบ 2 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6138030  PRPR/D นาย  ดิฐพงศ ์  ประเสริฐไพฑูรย ์ (**)  แบบ 2 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6138031  PRPR/D น.ส.  นฤมล   เจริญใจ  (**)  แบบ 2 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6138032  PRPR/D นาย  สุริยา   คลงัฤทธ์ิ  (**)  แบบ 2 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6138033  PRPR/D น.ส.  รัตนาวดี   แกว้เทพ  (**)  แบบ 2 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   ในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                   ณ หอ้งสระบวั ชั้น 1 สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางกรณิฐา ศริ
                   โทร. 02-4410201 ต่อ 306  e-mail : kornnitha.sar@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวจัิยประชากรและสังคม
 สถาบันวจัิยประชากรและสังคม

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร 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 150-153
               
                   (***) 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 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวจัิยประชากรและสังคม
 สถาบันวจัิยประชากรและสังคม

                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวจัิยประชากรและสังคม
 สถาบันวจัิยประชากรและสังคม

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138034  PRPR/M น.ส.  สุดารัตน์   อูปสาแกว้  (*)  แผน ก(2) ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์
6138035  PRPR/M น.ส.  ภาวิณี   เกิดผล  (**)  แผน ก(2) ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์
6138036  PRPR/M น.ส.  วนิดา   สุขกุล  (**)  แผน ก(2) ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์
6138037  PRPR/M พระมหา  กฤษณ์ธนินต ์  เดชจกัร์บดินทร์  (**)  แผน ก(2) ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                   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
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561



หนา้ 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวจัิยประชากรและสังคม
 สถาบันวจัิยประชากรและสังคม

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               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



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวจัิยประชากรและสังคม
 สถาบันวจัิยประชากรและสังคม

               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137797  MTMT/D ดร.  ภรณ์วรัตม ์  นิยมรัตนกิจ    แบบ 1 อ. มลธิรา พรมกณัฑ์
6137798  MTMT/D น.ส.  สุพิชชา   คะเชนทน  (**)  แบบ 2 อ. มลธิรา พรมกณัฑ์
6137799  MTMT/D น.ส.  รัตนวรรณ   ตั้งพรเจริญ  (***)  แบบ 2 อ. มลธิรา พรมกณัฑ์

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. ฉตัรเฉลิม อิศรางกรู ณ อยธุยา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137802  MTMT/M น.ส.  คชาภรณ์   จินตนา    แผน ก(2) ผศ. โชติรส พลบัพลึง
6137803  MTMT/M น.ส.  ธนัยานี   คลงัธารณ์  (*)  แผน ก(2) ผศ. โชติรส พลบัพลึง
6137804  MTMT/M น.ส.  ปวีณา   ทรัพยก์รณ์  (*)  แผน ก(2) ผศ. โชติรส พลบัพลึง
6137805  MTMT/M นาย  เริงศกัด์ิ   สะราคาํ  (**)  แผน ก(2) ผศ. โชติรส พลบัพลึง
6137806  MTMT/M นาย  ปริญญ ์  กลบักลาย  (*)  แผน ก(2) ผศ. โชติรส พลบัพลึง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. โชติรส พลบัพลึง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137818  MTRT/M น.ส.  ธนภรณ์   กอกาํเนิดทอง    แผน ก(2) ผศ. ยทุธพล วิเชียรอินทร์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ยทุธพล วิเชียรอินทร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 15,000 บาท
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

                           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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137981  EGIT/M น.ส.  นนัทวนั   ธรรมวีระพงษ ์   แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6137982  EGIT/M น.ส.  ชลลดา   เลก็ศรีสวสัด์ิ  (*)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6137983  EGIT/M น.ส.  นภสักร   พิศาลายน    แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6137984  EGIT/M นาย  นภดล   วรรณีย ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6137985  EGIT/M นาย  กฤตนนัท ์  จาํนงคฤ์ทธ์ิ    แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6137986  EGIT/M น.ส.  กรวรรณ   กงัวาฬศิลป์  (*)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6137987  EGIT/M น.ส.  พรสุดา   หาญพาณิชย ์   แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6137988  EGIT/M น.ส.  กมลวรรณ   กระถินทอง    แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6137989  EGIT/M น.ส.  พทัธนนัท ์  กิจพิทกัษส์กุล  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6137990  EGIT/M นาย  ธนบูรณ์   ยงทศันียก์ุล  (**)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6137991  EGIT/M น.ส.  จิรัชญา   เหลืองเกรียงไกร  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6137992  EGIT/M นาย  นภสัรพี   เอิบอ่ิม  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6137993  EGIT/M น.ส.  อมัภฤณ   ฉนัทยากุล  (*)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6137994  EGIT/M นาย  จุฑาพล   เธียรวรรณ  (**)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6137995  EGIT/M นาย  ณฐัเดช   ณฐัเดชฤทธ์ิชยั  (**)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6137996  EGIT/M นาย  ธนพลวฒัน์   พุฒิพลธนากร  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6137997  EGIT/M น.ส.  รัชฎา   เลก็จุฬา  (**)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3.ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                  ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั  
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
                กาํหนดการเปิดภาคการศึกษาของหลกัสูตร
                  กาํหนดการของเปิดภาคการศึกษาของหลกัสูตร คือ
                  ภาคการศึกษาท่ี 1 เปิดวนัท่ี 18 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2561
                  ภาคการศึกษาท่ี 2 เปิดวนัท่ี 12 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 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 รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิท
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138002  EGBE/M น.ส.  ประภาพรรณ   สอนฤทธ์ิ    แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
6138003  EGBE/M น.ส.  จนัทปัปภา   จนัทร์ครบ    แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
6138004  EGBE/M นาย  เชิญฉตัร   ทรงศกัด์ิศุภโชค    แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
6138005  EGBE/M น.ส.  ปาณิสรา   นาโควงษ ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
6138006  EGBE/M นาย  แทน   ทองตนั  (**)  แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   วนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
                   ณ หอ้งประชุม R 114 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 1 ชั้น 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวมชัฌิมา  รัตนลมัภ์
                   โทร. 02-8892138 ต่อ 6367 e-mail : matchima.rat@mahidol.ac.th
                   
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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



หนา้ 3

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิท
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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)
6137977  EGEW/D น.ส.  ปิยพรรณ   แมน้กล่ินเนียม  (**)  แบบ 2 รศ. สุวรรณา บุญตานนท์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. รันจนา จินดลั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 3,000.- บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 75,000.- บาท  
               
               4.กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                  วนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.
                  สถานท่ี 6375 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                  ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวสุลินดา นวลประสงค์
                  โทรศพัท ์02-8892138 ต่อ 6396-7 e-mail: sulinda.nul@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรนํา้(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิท
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรนํา้(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรนํา้ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137978  EGEW/M นาย  พุฒิพฒัน์   ลภสัอธิวฒัน์  (**)  แผน ก(2) ผศ. อารียา ฤทธิมา
6137979  EGEW/M น.ส.  ระวิวรรณ   เศวตะทตั  (**)  แผน ก(2) อ. ณวชัร สุรินทร์กุล
6137980  EGEW/M นาง  กมลรส   วิชยัดิษฐ  (*)  แผน ก(2) ผศ. รันจนา จินดลั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุวรรณา บุญตานนท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   - ชาํระค่าหน่วยกิตในอตัรา 3,000 บาท/หน่วยกิต คือ นายพฒิุพฒัน์ ลภสัอธิวฒัน์ และ นางกมลรส วิชยัดิษฐ
                   - ชาํระค่าหน่วยกิตในอตัรา 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นางสาวระวิวรรณ  เศวตะทตั
                  
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 40,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   วนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.
                   สถานท่ี  หอ้ง 6375 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดไดท่ี้
                   คือ รศ.ดร.สุวรรณา  บุญตานนท์
                   โทร.02-8892138 ต่อ 6356-7  e-mail : suwanna.boo@mahidol.ac.th
               
                 กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561



หนา้ 2

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรนํา้ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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



หนา้ 3

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรนํา้ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิท
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137714  EGIE/M น.ส.  นิรชร   เอ่ียมสวรรค ์ (*)  แผน ก(2) อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์
6137715  EGIE/M น.ส.  ไพลิน   เล่ือนวงค ์ (*)  แผน ก(2) อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์
6137716  EGIE/M น.ส.  นุชนารถ   ทองเช้ือ  (**)  แผน ก(2) อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์
6137717  EGIE/M นาย  รัฐมน   มุมทอง  (**)  แผน ก(2) อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์
6137718  EGIE/M น.ส.  ทกัษพร   ทองบุญเพียร  (**)  แผน ก(2) อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 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 6 - 10 สิงหาคม 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. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                  หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561



หนา้ 2

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               



หนา้ 3

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

               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 1

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137707  EGIE/M นาย  สุวิทย ์  วิจิตรสวา่งวงศ ์ (**)  แผน ข อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์
6137708  EGIE/M น.ส.  ธมลวรรณ   ลูปคม  (**)  แผน ข อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์
6137709  EGIE/M นาย  ณฐัพล   เหมนัต ์ (**)  แผน ข อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์
6137710  EGIE/M นาย  วรชิต   เรืองฤทธ์ิ  (**)  แผน ข อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์
6137711  EGIE/M วา่ท่ีร.ต.  ไกวลั   วิชาศิลป์  (**)  แผน ข อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 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 6 - 10 สิงหาคม 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. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
                  
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561



หนา้ 2

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               



หนา้ 3

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

               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 110-115
                                 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

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมีบูรณาการ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137976  EGIC/M นาย  ศิริพงศา   โจโฉ  (**)  แผน ก(2) ผศ. พรชยั บาํรุงศรี

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พรชยั บาํรุงศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   หลกัสูตรใหทุ้นสนบัสนุนลดหยอ่นค่าหน่วยกิต โดยใหช้าํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                  
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 



หนา้ 2

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมีบูรณาการ(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 บณัฑิตวทิยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   



หนา้ 3

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมีบูรณาการ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวทิ
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137969  EGMI/D น.ส.  จุฑาณี   พรมจนัทร์  (***)  แบบ 1 รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6137970  EGMI/D นาย  ทศพล   จิรัฐติพงษ ์ (**)  แบบ 1 รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6137971  EGMI/D นาย  วสนัต ์  ลีละธนาฤกษ ์ (**)  แบบ 1 รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                  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 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
                   สถานท่ี R-114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวมาลิณี  เทียมพฒัน์
                   โทรศพัท ์02-8892138 ต่อ 6403  e-mail : malimee.tie @mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการของเปิดภาคการศึกษาหลกัสูตร คือ
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561
               



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิท
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137951  EGMI/M นาย  กฤษณ์   อุทธิยา  (*)  แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6137952  EGMI/M นาย  ปุรเชษฐ ์  มานพ    แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6137953  EGMI/M นาย  นนทธ์วชั   ไทยประยรู    แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6137954  EGMI/M น.ส.  ธญัญาภรณ์   นาคคลา้ย  (**)  แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6137955  EGMI/M นาย  อภิชาติ   สีหะวงษ ์ (*)  แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6137956  EGMI/M นาย  เมธี   สกุลส่องบุญศิริ  (*)  แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
                   สถานท่ี หอ้ง R-114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวมาลีณี  เทียมพฒัน์
                   โทรศพัท ์02-8892138 ต่อ 6403
                   e-mail: malinee.tie@mahidol.ac.th



หนา้ 2

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
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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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิท
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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)
6138001  EGEA/M น.ส.  ณฐันิช   ภิรมยกิ์จ  (**)  แผน ข ผศ. ธชัชะ จุลชาต

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ธชัชะ จุลชาต

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3.ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                  ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 4-5 สิงหาคม 2561  เวลา 8.00-16.00 น.
                   สถานท่ี สวนผึ้งคนัทรีฮิลล ์รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวนนัทพทัธ์  ทองโสมสวสัด์ิ
                   โทร.02-8892138 ต่อ 6503  e-mail : jiraporn.thn@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
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                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               



หนา้ 3

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิท
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137998  EGEL/M นาย  ธนาธิป   ชมทอง  (**)  แผน ก(2) อ. สมนิดา ภทัรนนัท์
6137999  EGEL/M นาย  ปรากรณ์   โชคช่วยพฒันากิจ  (**)  แผน ก(2) อ. สมนิดา ภทัรนนัท์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. สมนิดา ภทัรนนัท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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 7 สิงหาคม 2561  เวลา 11.00 น.
                   สถานท่ี หอ้งประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวนนัทพทัธ์  ทองโสมสวสัด์ิ
                   โทร.02-8892138 ต่อ 6503  e-mail : jiraporn.thn@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               



หนา้ 2

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153



หนา้ 3

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิท
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138020  EGCO/M น.ส.  อินทุอ์ร   วิรัชศิลป์    แผน ก(2) อ. นริศ หนูหอม
6138021  EGCO/M นาย  กมัพล   สิมะขจรบุญ    แผน ก(2) อ. นริศ หนูหอม
6138022  EGCO/M นาย  ณกร   ไมตรีจิตต ์ (*)  แผน ก(2) อ. สุเมธ ยนืยง
6138023  EGCO/M นาย  ธนพนธ์   แสงสมเรือง  (**)  แผน ก(2) อ. วศิน สุทธิฉายา
6138024  EGCO/M น.ส.  พลอยไพลิน   กองแกว้  (**)  แผน ก(2) อ. วศิน สุทธิฉายา
6138025  EGCO/M น.ส.  พิชญา   โชติวทญัญู    แผน ก(2) อ. นริศ หนูหอม
6138026  EGCO/M นาย  ภูวรุฬห์   พนัธ์เครือบุตร  (**)  แผน ก(2) อ. สุเมธ ยนืยง
6138027  EGCO/M น.ส.  ศิรินภา   เฮงสธนกุล  (**)  แผน ก(2) อ. วศิน สุทธิฉายา
6138028  EGCO/M นาย  ศุภวิทย ์  วงศว์ฒันาพร  (**)  แผน ก(2) อ. นริศ หนูหอม

ประธานหลกัสูตร  :  อ. นริศ หนูหอม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                  วนัท่ี 18 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น.
                  ณ หอ้ง 6271 อาคาร 3 ชั้น 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล



หนา้ 2

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

                  ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวพลอยไพลิน เพชรแอน
                  โทร. 02-8892138 ต่อ 6267 e-mail : ploypailin.pet@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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



หนา้ 3

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

                                           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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ี               บ
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137972  EGCH/M น.ส.  นงนภสั   ศุภพงศกร  (*)  แผน ก(2) ผศ. วรนารถ จงเลิศจรรยา
6137973  EGCH/M น.ส.  กฤชกร   เอมเดช  (**)  แผน ก(2) ผศ. วนิดา คูอมรพฒันะ
6137974  EGCH/M นาย  สราวฒิุ   นาํมะ  (**)  แผน ก(2) ผศ. วนิดา คูอมรพฒันะ
6137975  EGCH/M น.ส.  มณัซูรี   กาหลง  (**)  แผน ก(2) อ. อรรถพล ศรีฟ้า

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. จุฬารัตน์ ศกัดารณรงค์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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 นางสาวมณัซูรี  กาหลง และ นางสาวกฤชกร  เอมเดช                                 
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 60,000 บาท คือ นายสราวฒิุ  นาํมะ 
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 45,000 บาท คือ นางสาวนงนภสั  ศุภพงศกร
                   ทั้งน้ีใหช้าํระภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งชาํระเป็น 2 งวด
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   หลกัสูตรฯจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั  
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561



หนา้ 2

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษาหลกัสูตร คือ 
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัท่ี 20  สิงหาคม 2561  ปิดวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัท่ี 14 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 28 เม.ย. 2562
               
               หากนกัศึกษาไดรั้บทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายในหรือภายนอกสามารถยืน่คาํร้องขอลดหยอ่นค่าวิจยัไดท่ี้หลกัสูตรฯ
               
               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 3

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิท
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138007  EGLS/M น.ส.  ลฎาภา   ปริยวรกุล  (*)  แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6138008  EGLS/M น.ส.  ณฐัศิริ   ปานอ่อน  (**)  แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6138009  EGLS/M นาย  นครินทร์   วนาเนติกุล  (**)  แผน ข ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6138010  EGLS/M นาย  สหชยั   แสงเรือง  (**)  แผน ข อ. เดชรัตน์ สมัฤทธ์ิ
6138011  EGLS/M น.ส.  รินรดา   ตนันิยม  (**)  แผน ก(2) อ. เดชรัตน์ สมัฤทธ์ิ
6138012  EGLS/M นาย  กนัตก์ฤษน์   สงัขเ์สน่ห์  (**)  แผน ข อ. เดชรัตน์ สมัฤทธ์ิ
6138013  EGLS/M นาย  พุฒิพงษ ์  ธนวีระกุล  (**)  แผน ข อ. เดชรัตน์ สมัฤทธ์ิ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                  ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                  มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                  1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                  1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                  1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                  ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                  ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                  จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   หลกัสูตรฯจะแจง้ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561



หนา้ 2

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               



หนา้ 3

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิท
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาระบบขนส่งทางราง(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138014  EGRS/M นาย  ณฐัวชัร์   ทรงเจริญกิจ  (**)  แผน ก(2) อ. ศิรดล ศิริธร
6138015  EGRS/M นาย  รตน   ปุญญธนะศกัด์ิชยั  (*)  แผน ก(2) อ. ศิรดล ศิริธร
6138016  EGRS/M นาย  ศิกวชั   สุขมุอาํนวยชยั  (*)  แผน ก(2) อ. ศิรดล ศิริธร
6138017  EGRS/M น.ส.  ชุติวรรณ   โซวเกษม  (*)  แผน ก(2) อ. นทชยั วงษช์วลิตกุล
6138018  EGRS/M นาย  วทญัญู   ใจเยน็  (**)  แผน ก(2) อ. นทชยั วงษช์วลิตกุล
6138019  EGRS/M นาย  สมโภช   เจริญผล  (**)  แผน ก(2) อ. นทชยั วงษช์วลิตกลุ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ภูมินท ์กิระวานิช

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                   ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4.กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                  หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561



หนา้ 2

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาระบบขนส่งทางราง(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั



หนา้ 3

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาระบบขนส่งทางราง(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ี               บ
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร
วชิาเอกเทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความสะดวก (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137942  RSRD/M น.ส.  กุลธิดา   รุ่งเรืองศรี  (**)  แผน ก(2) อ. ปารณีย ์วิสุทธิพนัธุ์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อาดมั นีละไพจิตร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                 ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                 จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561)
                      - รายวิชา RSRS 502  Psychology of Disability  2 หน่วยกิต (Audit)
                        อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต  เร่ิมเรียนวนัท่ี 4-8 สิงหาคม 2561 (9.00-16.00 น.) ณ หอ้ง 254
                        อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                        อ.ดร.วรางคณา  รัชตะวรรณ  โทร. 02-8895315-9 ต่อ 1243  
                        e-mail : warangkana.rat@mahidol.ac.th ,  warangkana6365@gmail.com 
                      - รายวิชา RSRS 500  Statistics in  Rehabilitation Services for Person  2 หน่วยกิต (Audit)
                        อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต  เร่ิมเรียนในช่วงเดือนธนัวาคม 2561
                        อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                        อ.ดร.ปารณีย ์ วิสุทธิพนัธ์ุ  โทร. 02-8895315-9 ต่อ 1239  e-mail : rom_risut@hotmail.com
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               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร
                   หลกัสูตรฯ ไม่มีการปฐมนิเทศนกัศึกษา แต่ะจะมีการใหค้วามรู้ในการบรรยายคาบแรก
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
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                                           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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ี                
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาสําหรับบุคคลทีมี่ความต้องการพเิศษ
 (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137945  RSES/M นาย  นาวิน   ชยัไธสง  (**)  แผน ก(2) อ. นทัธี เชียงชะนา
6137946  RSES/M น.ส.  ญาดา   วนิชสิทธางกูร  (**)  แผน ก(2) อ. นทัธี เชียงชะนา
6137947  RSES/M น.ส.  ปภสัสร   รักญาติ  (**)  แผน ก(2) อ. สุนนัทา ขลิบทอง
6137948  RSES/M นาง  สุรีรัตน์   ทกัษะวสุ  (**)  แผน ก(2) อ. สุนนัทา ขลิบทอง
6137949  RSES/M นาง  วิจิตรา   ใยขาว  (**)  แผน ก(2) อ. สุนนัทา ขลิบทอง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ปิยะรัตน์ นุชผอ่งใส

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                 ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                 จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
                 
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               



หนา้ 2

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาสําหรับบุคคลทีมี่ความต้องการพเิศษ
 (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153



หนา้ 3

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาสําหรับบุคคลทีมี่ความต้องการพเิศษ
 (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ี                
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 



หนา้ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ

 (ภาคพิเศษ) วทิยาลยัราชสุดา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137943  RSQD/D น.ส.  สโรชา   ชยัแจง้  (***)  แบบ อ. วชัรา ริวไพบูลย์

6137944  RSQD/D น.ส.  เพียรชนนัท ์  ลีอุดมวงษ ์ (**)  แบบ อ. วชัรา ริวไพบูลย์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ทว ีเชือสุวรรณทวี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี
                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั

                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 

                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน

               
               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์

                   ชาํระค่าวจิยัเพอืทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมการศึกษาฯ สาํหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน

               

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 
               

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา

                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม 

               
               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 



หนา้ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ

 (ภาคพิเศษ) วทิยาลยัราชสุดา

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                      (**) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั โดยมีเงือนไขดงันี

                           .ผูที้มีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                           .ผูที้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษเพิมเติม

                      จากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา ภายใน  ภาคการศึกษาแรกที 

               เขา้ศึกษา ดงันี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                     GRID 530  English Academic Writing I

                                     GRID 531  English Academic Writing II และ

                                     ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวชิาหนึง ต่อไปนี

                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                      ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั       

                

                       (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ทีระดบัคะแนน ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                              บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนน ดงัตอ่ไปนี

                                     - IELTS         ทีระดบัคะแนน       คะแนน  ขึนไป  หรือ

                                     -TOEFL iBT  ทีระดบัคะแนน     คะแนน  ขึนไป 
                      สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

               มหาวทิยาลยัมหิดล  เรือง  มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั

               มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.   ทงันี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์

               สามารถดูรายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร -

               ต่อ -

               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาที                  บณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง  โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   

               
                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน



หนา้ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ

 (ภาคพิเศษ) วทิยาลยัราชสุดา

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137807  TMTM/D น.ส.  นนัธนิดา   มงคล  (***)  แบบ 2 ผศ. กอบพร บุญนาค
6137808  TMTM/D นาง  มนสันนัท ์  อินทวงศ ์   แบบ 1 ผศ. เพียงจนัทร์ สนธยานนท์
6137809  TMTM/D นาย  ภาสกร   ตะเภาพงษ ์ (**)  แบบ 2 ผศ. หวงั หงุ่ยตระกูล
6137810  TMTM/D น.ส.  อกนิษฐ ์  จิตตมิ์ตรภาพ  (**)  แบบ 1 รศ. วิภา ธนาชาติเวทย์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วรัญญา วอ่งวิทย์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ เฉพาะผูท่ี้ไม่มีทุนการศึกษา หรือผูมี้ทุนการศึกษาไม่ครอบคลุม
                   ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป
                   ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางจุฑามาศ  ชยัวรพร
                   โทร. 02-3069130 e-mail : chutamas.cha@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 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 150-153
               
                   (***) 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 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137800  TMTM/M นาย  เอกรินทร์   ภูดีปิยสวสัด์ิ  (*)  แผน ก(2) รศ. ภูมิ อดิศกัด์ิวฒันา
6137801  TMTM/M น.ส.  สริมา   เนียมประดิษฐ ์ (**)  แผน ก(2) รศ. ไกรชาติ ตนัตระการอาภา

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. เกศินี โชติวานิช

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ เฉพาะผูท่ี้ไม่มีทุนการศึกษา หรือผูมี้ทุนการศึกษาไม่ครอบคลุม
                   ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป
                   ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางจุฑามาศ ชยัวรพร
                   โทร. 02-306-9130  e-mail : chutamas.cha@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138044  CFHD/M น.ส.  ชนากานต ์  จุลมนต ์   แผน ก(2) ผศ. ปนดัดา ธนเศรษฐกร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. บญัญติั ยงยว่น

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น.
                   ณ สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นายภานุวฒัน์ เพชรานนท์
                   โทร. 087-266-1054 e-mail : zen_2818@hotmail.com
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 (ภาคพเิศษ) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138038  CFHD/M น.ส.  กรภทัร์   กาญจนพิศาล  (*)  แผน ก(2) ผศ. สาวิตรี ทยานศิลป์
6138039  CFHD/M นาย  อิสระ   นามปรีดา  (*)  แผน ก(2) อ. อธิวฒัน์ เจ่ียวิวรรธน์กุล
6138040  CFHD/M น.ส.  ชญาน์นนัท ์  สวสัด์ิสุข  (*)  แผน ก(2) ผศ. บญัญติั ยงยว่น
6138041  CFHD/M น.ส.  ธนฎัฐา   เลิศเสรีพฒันกุล  (**)  แผน ก(2) ผศ. วสุนนัท ์ชุ่มเช้ือ
6138042  CFHD/M น.ส.  อนุสรา   แจง้สวา่ง    แผน ก(2) ผศ. วิมลทิพย ์มุสิกพนัธ์
6138043  CFHD/M น.ส.  กรรณิการ์   จิรัฐธรรมโชติ  (**)  แผน ก(2) ผศ. ปนดัดา ธนเศรษฐกร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. บญัญติั ยงยว่น

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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 8 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น.
                   ณ สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นายภานุวฒัน์ เพชรานนท์
                   โทร. 087-266-1054 e-mail : zen_2818@hotmail.com
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 (ภาคพเิศษ) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 (ภาคพเิศษ) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

                                           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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการพืช(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137844  GRPL/M นาย  ศุภณฐั   ศุภาลยัวฒัน์    แผน ก(2) ผศ. อุษณีษ ์พิชกรรม

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อุษณีษ ์พิชกรรม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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 แต่หากศึกษานานเกิน 2 ปี 
                   ใหช้าํระเพิ่มในอตัรา 5,000 บาท/ภาคการศึกษา จนกวา่จะจบการศึกษา 
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการพืช(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์

                       (*) 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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการพืช(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาเวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137777  SCMM/D น.ส.  สิริวรา   ศิริดาํรงวฒันา  (***)  แบบ 1 รศ. ชลภทัร สุขเกษม
6137778  SCMM/D นาย  สงกรานต ์  ทองอน้  (***)  แบบ 1 ศ. ประเสริฐ เอ้ือวรากุล
6137779  SCMM/D นาย  วงศกร   ศิริพนัธุ์  (***)  แบบ 2 รศ. เทวญั จนัทร์วิไลศรี

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เทวญั จนัทร์วิไลศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

                                 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

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตตปัญญาศึกษา
 (ภาคพเิศษ) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6138048  CECE/M น.ส.  สุพิชฌาย ์  เอ่ียมดิลกวงศ ์   แผน ก(2) อ. สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี
6138049  CECE/M น.ส.  ปาริชาติ   หาญไชยนะ  (**)  แผน ก(2) อ. สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี
6138050  CECE/M น.ส.  รมิตา   ปิยะศิรินานนัทร์    แผน ก(2) อ. สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี
6138051  CECE/M พ.ต.ต.  วรเทพ   ปิยวจันาภรณ์  (**)  แผน ก(2) อ. สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี
6138052  CECE/M น.ส.  ฐิติพร   เศวตศรีถวลัย ์   แผน ข อ. สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี
6138053  CECE/M น.ส.  ชญาณศัฐ ์  เหลืองพิทกัษ ์ (*)  แผน ก(2) อ. สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี
6138054  CECE/M น.ส.  ปาริชาติ   เลิศบุญเหรียญ  (*)  แผน ข อ. สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
6138055  CECE/M น.ส.  นภสัร์ชนนัท ์  ศรีนวลดี    แผน ก(2) อ. สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
6138056  CECE/M น.ส.  สุชานุช   พนัธุ์เจริญศิลป์  (**)  แผน ข อ. สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
6138057  CECE/M น.ส.  พรกนก   พฤกษปิ์ติกุล    แผน ข อ. สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี
6138058  CECE/M นาย  ชนาวฒิุ   ปัญญาวฒันากุล  (**)  แผน ก(2) อ. สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
6138059  CECE/M นาย  ชิตพล   ชาํนาญสิทธ์ิ  (**)  แผน ข อ. สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
6138060  CECE/M น.ส.  เลิศศิริ   สมบูรณ์ทรัพย ์ (*)  แผน ก(2) อ. สุปรียส์ กาญจนพิศศาล

ประธานหลกัสูตร  :  อ. สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน



หนา้ 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตตปัญญาศึกษา
 (ภาคพเิศษ) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   วนัท่ี 11 - 13 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 17.00 น.
                   สถานท่ี วูด๊แลนดเ์มืองไมรี้สอร์ท จ.นครปฐม
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณวลัภา ศรีสวสัด์ิ
                   โทร. 092 - 2728779 e-mail : wallapha.sri@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 11 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 4 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 25 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



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตตปัญญาศึกษา
 (ภาคพเิศษ) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

               
                             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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์สัตว์เลีย้งเป็นเพ่ือน คณะสัตวแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137754  VSVS/D น.ส.  ขวญัชนก   ใหม่ซอ้น  (**)  แบบ 2 ผศ. กนกอร เอ้ือเกษมสิน แอนตร้าดรึ รึคิชะ ฟึเร้ยระ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุกญัญา มณีอินทร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์สัตว์เลีย้งเป็นเพ่ือน คณะสัตวแพทยศาสตร์

               
               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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์สัตว์เลีย้งเป็นเพ่ือน คณะสัตวแพทยศาสตร์

               
                         - 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

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลนิิก(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสัตวแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137736  VSCS/C นาย  เกรียงกมล   เตไชยา  (*)             อ. ไพฑูรย ์ศรีมนตรี

ประธานหลกัสูตร  :  อ. กฤษณรงค ์วงศบ์า้นดู่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 



หนา้ 2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลนิิก(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสัตวแพทยศาสตร์

                           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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว



หนา้ 3

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลนิิก(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสัตวแพทยศาสตร์

                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกวทิยาศาสตร์การวนิิจฉัยทางการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137751  VSVB/M น.ส.  พรประภา   นอ้ยผาง  (**)  แผน ก(2) อ. กฤษฎา ใจช้ืน
6137752  VSVB/M น.สพ.  ภพปภคั   หุ่นโพธ์ิ  (**)  แผน ก(2) อ. ปริญ สุวรรณประภา

ประธานหลกัสูตร  :  อ. กฤษฎา ใจช้ืน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,250 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกวทิยาศาสตร์การวนิิจฉัยทางการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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 รายวชิา
                             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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกวทิยาศาสตร์การวนิิจฉัยทางการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137749  VSVB/M สพญ.  อารียา   กอเซ็ม    แผน ก(2) ผศ. ภูณิกา งามวงศส์ถิต
6137750  VSVB/M สพญ.  สิริกร   ภมรสุพรวิชิต    แผน ก(2) อ. ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. กฤษฎา ใจช้ืน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,250 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์

               
               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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์

                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิากายภาพบําบัด(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะกายภาพบําบัด

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137753  PTPT/D นาย  บุคอรี   ปุตสะ  (***)  แบบ 2 ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สายพิณ ประเสริฐสุขดี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   ในวนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561 เวลา 11.50-16.00 น.
                   ณ หอ้ง 304 ชั้น 3 คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.กชพรรณ เอ่ียมตะโก
                   โทร. 02-441-5450 ต่อ 30102 e-mail : kotchapan.aie@mahidol.ac.th
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   - นกัศึกษาจะตอ้งไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมในภาคการศึกษาท่ี 1/2561 ไม่ตํ่ากวา่ 3.50 เท่านั้น จึงจะสามารถ
                     ศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปได้
                   - หลกัสูตรกาํหนดใหล้งทะเบียนรายวิชา PTPT 709 Research Practicum หรือ 
                     PTPT 710 Selected Topics in Physical Therapy จนกวา่นกัศึกษาจะมีการสอบวดัคุณสมบติั โดยรายวิชาดงักล่าว
                     มีการประเมินผลเป็นสญัลกัษณ์ท่ีมีแตม้ประจาํ (A,B+,...) และนบัหน่วยกิตไดใ้นการลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก 



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะกายภาพบําบัด

                     สาํหรับการลงทะเบียนคร้ังถดัไปจะประเมินผลเป็นสญัลกัษณ์ "S" หรือ "U" ซ่ึงไม่นบัหน่วยกิต
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 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 150-153
               
                   (***) 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 



หนา้ 3
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                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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)
6137869  PTPT/M น.ส.  พริมโรส   โชคบุญธิยานนท ์   แผน ก(2) อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
6137870  PTPT/M น.ส.  ปณฏัฐา   อ่านคาํเพช็ร  (*)  แผน ก(2) อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
6137871  PTPT/M น.ส.  รัฐภา   อริยะอุดมกิจ    แผน ก(2) อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
6137872  PTPT/M น.ส.  มนฑวรรณ   สวสัดิพนัธ์    แผน ก(2) อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  เปมนีย ์  แซ่ล้ิม  (x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  2 นาย  ธีรกานต ์  นิภาวฒันพงศ ์ (x)  แผน ก(2)

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์

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

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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 25,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
                                                                                      
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 เวลา 8.20 - 16.00 น.
                   ณ หอ้ง 304 ชั้น 3 คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
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                   ติดต่อผูป้ระสานงาน กชพรรณ  เอ่ียมตะโก
                   โทร. 02-441-5450 ต่อ 30102  e-mail : kotchapan.aie@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               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
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
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                             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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561  โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137939  ITCS/D นาย  ศรัฐฐา   กาญจนปรีชากร    แบบ 2 ผศ. บุญสิทธ์ิ ยิม้วาสนา
6137940  ITCS/D น.ส.  กานตร์วี   กิจขจรกุลภทัร    แบบ 1 ผศ. บุญสิทธ์ิ ยิม้วาสนา
6137941  ITCS/D น.ส.  ปุณยนุช   บวรจิณณ์  (**)  แบบ 1 ผศ. บุญสิทธ์ิ ยิม้วาสนา

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. บุญสิทธ์ิ ยิม้วาสนา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   - ชาํระค่าหน่วยกิต 2,700 บาท/หน่วยกิต คือ นายศรัฐฐา กาญจนปรีชากร และนางสาวปุณยนุช บวรจิณณ์ 
                   - ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นางสาวกานตร์วี กิจขจรกลุภทัร
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 90,000 บาท คือ นายศรัฐฐา กาญจนปรีชากร
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 225,000 บาท คือ นางสาวปุณยนุช บวรจิณณ์ 
                   - ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ นางสาวกานตร์วี กิจขจรกลุภทัร
               
               4. ค่าบาํรุงอุปกรณ์
                   - ชาํระค่าบาํรุงอุปกรณ์ 60,000 บาท คือ นายศรัฐฐา กาญจนปรีชากร และนางสาวปุณยนุช บวรจิณณ์ 
                   - ชาํระค่าบาํรุงอุปกรณ์ 30,000 บาท คือ นางสาวกานตร์วี กิจขจรกลุภทัร
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. 



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

                   ณ หอ้ง Bits & Bytes Hall  ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวบุญธิดา สุวชัระกลุธร , นางสาวธนัยธรณ์ สุทธิเจริญ
                   โทร. 02 441 0909 ต่อ 427 , 02 354 4333 ต่อ 137  
                   e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th , thunyathorn.sut@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               หน่วยการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561  ปิดวนัศุกร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2561
               หน่วยการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน  วนัจนัทร์ท่ี 7 มกราคม 2562  ปิดวนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               หน่วยการศึกษาท่ี 3 วนัเปิดภาคเรียน  วนัจนัทร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2562  ปิดวนัศุกร์ท่ี 19 กรกฎาคม 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 150-153
               
                   (***) 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



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137857  ITCS/M นาย  ชยพนัธุ์   ขนัธ์นะภา  (**)  แผน ก(2) ผศ. บุญสิทธ์ิ ยิม้วาสนา

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. บุญสิทธ์ิ ยิม้วาสนา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. 
                   ณ หอ้ง Bits & Bytes Hall  ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวบุญธิดา สุวชัระกลุธร , นางสาวธนัยธรณ์ สุทธิเจริญ
                   โทร. 02 441 0909 ต่อ 427 , 02 354 4333 ต่อ 137  
                   e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th , thunyathorn.sut@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               หน่วยการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561  ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
               หน่วยการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน  วนัท่ี 7 มกราคม 2562  ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               หน่วยการศึกษาท่ี 3 วนัเปิดภาคเรียน  วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562  ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความม่ันคงไซเบอร์และการประกนัสารสนเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137874  ITCY/M นาย  ณฐัพล   รัตนชาํนอง  (*)  แผน ก(2) รศ. ดาํรัส วงศส์วา่ง

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ดาํรัส วงศส์วา่ง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. 
                   ณ หอ้ง Bits & Bytes Hall  ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวบุญธิดา สุวชัระกลุธร , นางสาวธนัยธรณ์ สุทธิเจริญ
                   โทร. 02 441 0909 ต่อ 427 , 02 354 4333 ต่อ 137  
                   e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th , thunyathorn.sut@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความม่ันคงไซเบอร์และการประกนัสารสนเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

               หน่วยการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561  ปิดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561
               หน่วยการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน  วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561  ปิดวนัท่ี 29 มีนาคม 2562
               หน่วยการศึกษาท่ี 3 วนัเปิดภาคเรียน  วนัท่ี 8 เมษายน 2562  ปิดวนัท่ี 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความม่ันคงไซเบอร์และการประกนัสารสนเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีกมและเกมมิฟิเคชัน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137875  ITGT/M นาย  ณภทัร   ร่มลาํดวน    แผน ข อ. โมเรศ ปรัชญพฤทธ์ิ
6137876  ITGT/M นาย  เจษฎา   สถิรสมภพกุล  (*)  แผน ข อ. โมเรศ ปรัชญพฤทธ์ิ
6137877  ITGT/M นาย  สรวิชญ ์  จินดาสุข    แผน ข อ. โมเรศ ปรัชญพฤทธ์ิ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. โมเรศ ปรัชญพฤทธ์ิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. 
                   ณ หอ้ง Bits & Bytes Hall  ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวบุญธิดา สุวชัระกลุธร , นางสาวธนัยธรณ์ สุทธิเจริญ
                   โทร. 02 441 0909 ต่อ 427 , 02 354 4333 ต่อ 137  
                   e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th , thunyathorn.sut@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีกมและเกมมิฟิเคชัน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               หน่วยการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561  ปิดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561
               หน่วยการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน  วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561  ปิดวนัท่ี 29 มีนาคม 2562
               หน่วยการศึกษาท่ี 3 วนัเปิดภาคเรียน  วนัท่ี 8 เมษายน 2562  ปิดวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562
               
               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



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีกมและเกมมิฟิเคชัน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137839  ILSE/D น.ส.  วีณา   เนาวประทีป  (**)  แบบ 1 อ. ปรเมศวร์ เหล่าสินชยั

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ปรเมศวร์ เหล่าสินชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   - หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้

               
               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 หรือสอบถามขอ้มูลเพิม่เติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129



หนา้ 3

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 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประสาทวทิยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137863  MBNS/D นาย  แทนไท   พลวฒัน์  (***)  แบบ 2 ผศ. สุจิรา มุกดา

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. บณัฑิต เจตน์สวา่ง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 100,000 บาท
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
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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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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



หนา้ 1
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137864  MBNS/M น.ส.  ธนาพร   สุวรรณพงศ ์   แผน ก(2) ผศ. สุจิรา มุกดา

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. บณัฑิต เจตน์สวา่ง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
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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 ต่อ150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาประสาทวทิยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาพนัธุศาสตร์ระดับโมเลกลุและพนัธุวศิวกรรมศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137819  MBMG/D นาย  เป็นหน่ึง   พูลยม  (**)  แบบ 2 รศ. ปนดัดา บุญเสริม

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ปนดัดา บุญเสริม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพนัธุศาสตร์ระดับโมเลกลุและพนัธุวศิวกรรมศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

                   (**)  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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพนัธุศาสตร์ระดับโมเลกลุและพนัธุวศิวกรรมศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

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



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพนัธุศาสตร์ระดับโมเลกลุและพนัธุวศิวกรรมศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137811  MBMG/M น.ส.  อรดี   คาํมณีจนัทร์  (*)  แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม
6137812  MBMG/M น.ส.  พชัรีภรณ์   เพชรรัตน์  (*)  แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม
6137813  MBMG/M น.ส.  ทิพยม์ณี   หลีพงษพ์านิช  (*)  แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม
6137814  MBMG/M น.ส.  อิสรา   นาจาํปา  (*)  แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม
6137815  MBMG/M น.ส.  วรารมย ์  แจ่มปัญญา  (*)  แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม
6137816  MBMG/M นาย  ไอยคุปต ์  ขนุศรี  (*)  แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม
6137817  MBMG/M น.ส.  สุธาสินี   มงคล  (**)  แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ปนดัดา บุญเสริม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   - ชาํระค่าหน่วยกิต 9,000 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.อรดี คาํมณีจนัทร์
                   - ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.พชัรีภรณ์ เพชรรัตน์  น.ส.ทิพยม์ณี หลีพงษพ์านิช  น.ส.อิสรา นาจาํปา
                                                                                         น.ส. วรารมย ์แจ่มปัญญา  นายไอยคุปต ์ขนุศรี  และ น.ส.สุธาสินี มงคล
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท   คือ น.ส.อรดี คาํมณีจนัทร์
                   - ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ น.ส.พชัรีภรณ์ เพชรรัตน์  น.ส.ทิพยม์ณี หลีพงษพ์านิช  น.ส.อิสรา นาจาํปา
                                                                               น.ส. วรารมย ์แจ่มปัญญา  นายไอยคุปต ์ขนุศรี  และ น.ส.สุธาสินี มงคล
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพนัธุศาสตร์ระดับโมเลกลุและพนัธุวศิวกรรมศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
                             เพิ่มเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร 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 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพนัธุศาสตร์ระดับโมเลกลุและพนัธุวศิวกรรมศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิม่เติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์

 สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137938  LCLG/D นาย  กฤตพล   วงัภสิูต  (**)  แบบ อ. มยรีุ ถาวรพฒัน์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. มยรีุ ถาวรพฒัน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั
                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               

                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 
                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ   

               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์
                  ยกเวน้ค่าวจิยัเพอืทาํวิทยานิพนธ์ 

               

               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 

               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา

                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 

                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม 

               

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 
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                      (**) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั โดยมีเงือนไขดงันี

                           .ผูที้มีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 

                            .ผูที้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษเพิมเติม

                      จากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา ภายใน  ภาคการศึกษาแรกที 

               เขา้ศึกษา ดงันี

                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I

                                     GRID 531  English Academic Writing II และ

                                     ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวชิาหนึง ต่อไปนี

                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ

                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities

                      ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั       
                

                       (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ทีระดบัคะแนน ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 

                              บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนน ดงัตอ่ไปนี

                                     - IELTS         ทีระดบัคะแนน       คะแนน  ขึนไป  หรือ

                                     -TOEFL iBT  ทีระดบัคะแนน     คะแนน  ขึนไป 

               สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั
               มหาวทิยาลยัมหิดล  เรือง  มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั

               มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.   ทงันี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

               สามารถดูรายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th  หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร -

               ต่อ -

               

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาที                  บณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง  โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   

               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
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                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137885  LCLG/M น.ส.  พิมพน์ารา   เอกจิตร  (*)  แผน ก(2) อ. ยทุธพร นาคสุข
6137886  LCLG/M น.ส.  พิชญาภคั   จะเกรง  (*)  แผน ก(2) ผศ. ปัทมา พฒัน์พงษ์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ยทุธพร นาคสุข

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                 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 LCLG 501  An Overview of Linguistics  3 หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                      อ.ดร.ยทุธพร  นาคสุข  โทร. 086-6114926  e-mail : yuyut3@gmail.com
                    - รายวิชา LCLG 503  Research Methods in Linguistics  3 หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                      อ.ดร.ยทุธพร  นาคสุข  โทร. 086-6114926  e-mail : yuyut3@gmail.com
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               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
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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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองกล่าวมาท่ี                    
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม
 (ภาคพเิศษ) สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137901  LCIC/M น.ส.  สุชานาถ   สงวนพนัธุ์  (**)  แผน ข อ. กฤตยา อกนิษฐ์
6137902  LCIC/M น.ส.  ณิชนนัทน์   รุ่งสวา่ง    แผน ข ผศ. นนัทิยา ดวงภุมเมศ
6137903  LCIC/M น.ส.  พิชชาพร   เนติมากุล    แผน ข อ. สุภาพร คชารัตน์
6137904  LCIC/M น.ส.  องัศว์รามาส   แมงทบั  (*)  แผน ข รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน
6137905  LCIC/M น.ส.  นนัทม์นสั   จนัทร์ศรี  (**)  แผน ข อ. สิรินทร พิบูลภานุวธัน์
6137906  LCIC/M น.ส.  พุทธรัต   พฒันวรกิจ  (*)  แผน ข อ. ธีรพงษ ์บุญรักษา
6137907  LCIC/M นาย  จิรกร   ปิฏกรัชต ์   แผน ข อ. สิรินทร พิบูลภานุวธัน์
6137908  LCIC/M น.ส.  ดวงกมล   ชุ่มมา    แผน ข อ. กรญาณ์ เตชะวงคเ์สถียร
6137909  LCIC/M น.ส.  ปภชัญา   รัตนบุญยกร  (**)  แผน ข รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน
6137910  LCIC/M น.ส.  จริญา   คนเพียร  (*)  แผน ก(2) รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน
6137911  LCIC/M น.ส.  วลัลิภา   โพธ์ิแดง  (*)  แผน ข ผศ. นนัทิยา ดวงภุมเมศ
6137912  LCIC/M น.ส.  อมรรัตน์   เฮ่าตระกูล  (**)  แผน ข อ. สุภาพร คชารัตน์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                 ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                 จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
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               4.  รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                    (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561)
                    - รายวิชา LCIC 501  Essence of Research Methodology  2 หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                      โทร. 081-8686242  e-mail : sirintornb@hotmail.com
                    - รายวิชา LCIC 502  Communicative English  2 หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                      โทร. 081-8686242  e-mail : sirintornb@hotmail.com
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร
                   วนัท่ี 5 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30-15.00 น.
                   สถานท่ี สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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  
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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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองกล่าวมาท่ี                    
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 4

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม
 (ภาคพเิศษ) สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวฒันธรรมศึกษา
 สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137913  LCCS/M น.ส.  นิจสุภา   นาคอุไร    แผน ก(2) ผศ. เรณู เหมือนจนัทร์เชย

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เรณู เหมือนจนัทร์เชย

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                 ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                 จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 



หนา้ 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวฒันธรรมศึกษา
 สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

                           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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองกล่าวมาท่ี                    



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวฒันธรรมศึกษา
 สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การอาหารเพอืโภชนาการ(หลกัสูตรนานาชาติ)

 สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชือ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทปีรึกษา (Academic Advisor)
6137733  NUFS/M น.ส.  พิชชากร   คงประพนัธ์  (**)  แผน ก( ) ผศ. นฐัพล ตงัสุภูมิ

6137734  NUFS/M นาย  พลิิปดา   สุทธิพบิูลย ์ (*)  แผน ก( ) ผศ. นฐัพล ตงัสุภูมิ

6137735  NUFS/M น.ส.  นฤสรณ์   ปราการสมุทร  (**)  แผน ก( ) ผศ. นฐัพล ตงัสุภูมิ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. นฐัพล ตงัสุภูมิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพอืยนืยนัสิทธิการเขา้ศึกษา 

                   ทีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัที  -  สิงหาคม  ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 
                   มหาวทิยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงันี

                   .   ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั

                   .   ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่

                   .   ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ

                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตงัแต่วนัที -  สิงหาคม  ผา่นช่องทางทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด

               
                 สาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่  สาขาวชิา สามารถเลือกเขา้ศึกษา

                 ไดเ้พียง  สาขาวชิาเท่านนั หากไม่ดาํเนินการตามทีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดลกาํหนด 

                 จะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)

               

               . ค่าหน่วยกิต

                   ชาํระค่าหน่วยกิต ,  บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน
               

               . ค่าวจิยัเพือทาํวิทยานิพนธ์

                   ชาํระค่าวจิยัเพอืทาํวิทยานิพนธ์ ,  บาท สําหรับผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาทุกคน

               

               . กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 

                   วนัที   สิงหาคม  เวลา .  - .  น.
                   ณ ห้องประชุมอารี วลัยะเสวี ชนั  สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา

                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางนิภาพรรณ ศรแกว้

                   โทร.    ต่อ  e-mail : nipaphan.sor@mahidol.ac.th

               

               . นางสาวพิชชากร  คงประพนัธ์  เป็นนกัศึกษาทดลองเรียน โดย

                   ภายใน  ปีการศึกษาตอ้งสอบผา่นภาษาองักฤษตามเงือนไขทีระบุในประกาศบณัฑิตวทิยาลยั เรือง มาตรฐาน
                   ความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตร
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                   ประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 

               

               . นายพิลิปดา  สุทธิพิบูลย ์ เป็นนกัศึกษาทดลองเรียน โดย  

                   ภายใน  ปีการศึกษาตอ้งสอบผา่นภาษาองักฤษตามเงือนไขทีระบุในประกาศบณัฑิตวทิยาลยั เรือง มาตรฐาน

                   ความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตร

                   ประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 
               

               . นางสาวนฤสรณ์  ปราการสมุทร  เป็นนกัศึกษาทดลองเรียน โดย  

                   ภายใน  ปีการศึกษาตอ้งสอบผา่นภาษาองักฤษตามเงือนไขทีระบุในประกาศบณัฑิตวทิยาลยั เรือง มาตรฐาน

                   ความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตร

                   ประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 

                
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 

                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัที -  สิงหาคม 

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัที  กนัยายน 

               

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา

                 - ภาคตน้ เปิดวนัที  สิงหาคม  ปิดวนัที  ธนัวาคม 
                 - ภาคปลาย เปิดวนัที  มกราคม  ปิดวนัที  พฤษภาคม 

                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัที  พฤษภาคม  ปิดวนัที  กรกฎาคม 

               

               เงือนไขสาํหรับผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาทีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

               จะปรากฎสัญลกัษณ์ทา้ยชือ โดยมีความหมาย ดงันี 

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ทีระดบัคะแนน  ขึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปนี

                            - IELTS             ทีระดบั  คะแนน ขึนไป หรือ 

                            - TOEFL ITP     ทีระดบัคะแนน  ขึนไป หรือ

                            - TOEFL iBT     ทีระดบัคะแนน     คะแนน ขึนไป 

               

                   สาํหรับนกัศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเงือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั
                   มหาวทิยาลยัมหิดล เรือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  ทงันี 

                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

               

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยนืผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเงือนไขดงันี

                         . ผูท้ีมีคะแนนผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         . ผูท้ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์นัตาํของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ
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                             เพิมเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทงัหมด  รายวชิาและตอ้งสอบให้มีผลผา่นทงั  รายวชิา

                             ภายใน  ภาคการศึกษาแรกทีเขา้ศึกษา ดงันี

                             กลุ่มที   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
               

                             กลุ่มที   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies

                                           GRID 530  English Academic Writing I

                                           GRID 531  English Academic Writing II และ

                             ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดวิชาหนึง ต่อไปนี

                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 

               

               ทงันี เมือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทงั  รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปลียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั

               รายละเอียดเพมิเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพมิเติมทีงานศูนยภ์าษา โทร.    ต่อ -

               

               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย

                         .  ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                              มิฉะนนัจะถือวา่สละสิทธิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร

                              และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่กรณีใดทงัสิน

               

                          . ผูม้ีสิทธิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนัสําเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ที  กนัยายน  โดยให้สถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว

                              มาทีบณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าที

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                 /  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

                                 โทร.       ต่อ -

                                 โทรสาร   
               

                         - สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดที้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพมิเติมที http://www.mua.go.th

                         - หากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุทีนาํมาใชใ้น

                           การขึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามทีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั



หนา้ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การอาหารเพอืโภชนาการ(หลกัสูตรนานาชาติ)

 สถาบันโภชนาการ

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอืนๆ 

                           ไม่วา่กรณีใดทงัสิน
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 สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137898  NUTS/M น.ส.  กวิสรา   ศิวรักษ ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6137899  NUTS/M น.ส.  ฐิติชญา   บุญจูง    แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6137900  NUTS/M นาย  อคัรภร   ชยัศรี  (*)  แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                 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 9 สิงหาคม 2561  เวลา 8.30-16.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมอารี วลัยะเสวี ชั้น 2 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวดลนภา  นวมเพช็ร์
                   โทร. 02-8002380 ต่อ 420  e-mail : donnapa.klo@mahidol.ac.th 
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
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               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพษิวทิยาและโภชนาการเพ่ืออาหารปลอดภัย
 สถาบันโภชนาการ

               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองกล่าวมาท่ี                    
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะศิลปศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137773  LAAL/D น.ส.  ตรีศิรินทร์   เฉลิมกิติ    แบบ 1 รศ. ทรงศรี สรณสถาพร
6137774  LAAL/D นาง  วชัราภรณ์   ก่ีสวสัด์ิคอน  (**)  แบบ 1 รศ. ทรงศรี สรณสถาพร

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ทรงศรี สรณสถาพร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 5,000 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 80,000 - 100,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะศิลปศาสตร์

               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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะศิลปศาสตร์

                           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 สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะศิลปศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137763  LAAL/D น.ส.  รติมา   เทียนไชย    แบบ 1 รศ. ทรงศรี สรณสถาพร
6137764  LAAL/D น.ส.  รัตฐา   ไทรพงษพ์นัธ์  (***)  แบบ 1 รศ. ทรงศรี สรณสถาพร

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ทรงศรี สรณสถาพร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 5,000 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 80,000 - 100,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะศิลปศาสตร์

                   (**)  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 150-153
               
                   (***) 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 ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะศิลปศาสตร์

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



หนา้ 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะศิลปศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137823  LAAL/M น.ส.  วิศวพร   จกัรกลจนัทร์    แผน ก(2) รศ. ทรงศรี สรณสถาพร
6137824  LAAL/M น.ส.  ปุณณดา   มนัแกว้    แผน ก(2) อ. กรศิริ บุญประกอบ
6137825  LAAL/M นาย  ณฐัภูมิ   คุม้บุญ  (*)  แผน ก(2) อ. ณฏัฐพงศ ์จนัทร์อยู่
6137826  LAAL/M นาย  พงษว์ิทย ์  นามทะจนัทร์    แผน ก(2) ผศ. วิวรรธน์ พนัธยั
6137827  LAAL/M น.ส.  กานตช์นิต   โกศลวฒันา    แผน ก(2) อ. ณฏัฐพงศ ์จนัทร์อยู่
6137828  LAAL/M น.ส.  นิศานาถ   วิทยากร    แผน ก(2) อ. ฉนัฐรัช หงษบุ์ญไตร
6137829  LAAL/M ร.อ.หญิง  ภสัวรรณ   ศรีธนวิบุญชยั  (**)  แผน ก(2) อ. กรศิริ บุญประกอบ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ณฏัฐพงศ ์จนัทร์อยู่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   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
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา



หนา้ 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะศิลปศาสตร์

                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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)
6137837  LAAL/M นาย  ภานุพงศ ์  เอ่ียมโพธ์ิศกัดา    แผน ข รศ. ทรงศรี สรณสถาพร

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ณฏัฐพงศ ์จนัทร์อยู่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                         ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
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                           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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะศิลปศาสตร์

                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137957  HPRP/M น.ส.  สบนังา   พยหุไพบูลย ์ (**)  แผน ก(2) อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉัว่
6137958  HPRP/M น.ส.  การุณรัตน์   พรชยัสกุล  (**)  แผน ก(2) อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉัว่
6137959  HPRP/M นาย  มานพ   สงัขละบริบูรณ์  (**)  แผน ก(2) อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉัว่

ประธานหลกัสูตร  :  อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉัว่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 -15.00 น.
                   ณ หอ้ง 109 อาคารปัญญาพิพฒัน์ โครงการจดัตั้งสถาบนัสิทธิมนุษยชนฯ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.มานียา รักษาผล
                   โทร. 02-441-0813 ต่อ 1113 e-mail : maneeya.rak@mahidol.ac.th
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   รายวิชาท่ีตอ้งลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 1/2561 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบทาง E-mail ของนกัศึกษา



หนา้ 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

                                           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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาเด็ก วยัรุ่น และครอบครัว
 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137737  GRPC/M น.ส.  ญานิกา   เอ่ียมวชัรพงศ ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. คมสนัต ์เกียรติรุ่งฤทธ์ิ
6137738  GRPC/M น.ส.  อภิญญา   จะโรจร    แผน ก(2) ผศ. วลัลภ อจัสริยะสิงห์
6137739  GRPC/M น.ส.  ธญัญรัตน์   ธนิศาจูมจนัทร์  (*)  แผน ก(2) รศ. สุพร อภินนัทเวช
6137740  GRPC/M น.ส.  ลลิตา   ริยา  (**)  แผน ก(2) อ. พชัรินทร์ เสรี
6137741  GRPC/M น.ส.  ฐานิตา   ศิวธานนท ์ (**)  แผน ก(2) รศ. ชาญวิทย ์พรนภดล
6137742  GRPC/M น.ส.  ลดัดา   นุกูลกิจ    แผน ก(2) รศ. ศิริไชย หงษส์งวนศรี
6137743  GRPC/M น.ส.  ปนดัดา   ธีรวฒัน์เกษม  (*)  แผน ก(2) อ. สมบูรณ์ หทยัอยูสุ่ข
6137744  GRPC/M น.ส.  ชุติมา   มีแสง  (*)  แผน ก(2) ผศ. วลัลภ อจัสริยะสิงห์
6137745  GRPC/M น.ส.  อิสรินทร์   ศิรินภาพนัธ์    แผน ก(2) รศ. ศิริไชย หงษส์งวนศรี
6137746  GRPC/M น.ส.  สุภคั   เหลืองรุ่งโรจน์    แผน ก(2) ผศ. คมสนัต ์เกียรติรุ่งฤทธ์ิ
6137747  GRPC/M น.ส.  ฤดีมาส   สุขพรสวรรค ์   แผน ก(2) อ. สมบูรณ์ หทยัอยูสุ่ข
6137748  GRPC/M น.ส.  โสธิดา   ผฏุฐธรรม    แผน ก(2) อ. พชัรินทร์ เสรี

ประธานหลกัสูตร  :  อ. พชัรินทร์ เสรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาเด็ก วยัรุ่น และครอบครัว
 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาเด็ก วยัรุ่น และครอบครัว
 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

                                           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 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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 สาขาวชิาสุขภาพและการพฒันาทีย่ัง่ยืน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วมสถาบันพฒันาสุขภาพอาเซียน สถาบันวจัิยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวทิยาลยั

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6137862  ADHS/D นาย  ประวิทย ์  เขียวระยบั  (**)  แบบ 1 ผศ. ธนัวดี สุขสาโรจน์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ชีระวิทย ์รัตนพนัธ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม และ
                    ชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 6- 10 สิงหาคม 2561 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00น. เป็นตน้ไป
                   ณ สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชีระวิทย ์รัตนพนัธ์
                   โทร. 081-6901806  e-mail : cheerawit.rat@mahidol.edu
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 14-24 สิงหาคม 2561
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียน วนัท่ี 21 กนัยายน 2561
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาสุขภาพและการพฒันาทีย่ัง่ยืน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วมสถาบันพฒันาสุขภาพอาเซียน สถาบันวจัิยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวทิยาลยั

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ปิดวนัท่ี 19 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
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาสุขภาพและการพฒันาทีย่ัง่ยืน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วมสถาบันพฒันาสุขภาพอาเซียน สถาบันวจัิยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวทิยาลยั

               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561  โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าว
                              มาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 110-115
                                 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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