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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกลุทางการแพทย์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236080  SIBB/M น.ส.  สกุลทิพย ์  ช่างฆอ้ง  (**)  แผน ก(2) ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร
6236081  SIBB/M นาย  กานตเ์มธา   จนัทาป  (**)  แผน ก(2) ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร
6236082  SIBB/M น.ส.  ณิชกานต ์  อ่อนโยน  (**)  แผน ก(2) ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร
6236083  SIBB/M นาย  ดลภทัร   ชุมทอง  (**)  แผน ก(2) ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร
6236084  SIBB/M น.ส.  นํ้าผึ้ง   ฤทธ์ิช่วยรอด  (**)  แผน ก(2) ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร
6236085  SIBB/M น.ส.  สรัลนุช   สตัยชิติ  (**)  แผน ก(2) ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต  
                   - ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส. นํ้าผึ้ง ฤทธ์ิช่วยรอด  
                     น.ส.สรัลนุช สตัยชิติ นายกานตเ์มธา จนัทาป  และ น.ส.สกลุทิพย ์ช่างฆอ้ง
                   - ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.ณิชกานต ์อ่อนโยน และ นายดลภทัร ชุมทอง
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               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส. นํ้าผึ้ง ฤทธ์ิช่วยรอด  
                     น.ส.สรัลนุช สตัยชิติ นายกานตเ์มธา จนัทาป และ น.ส.สกลุทิพย ์ช่างฆอ้ง
                   - ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ น.ส.ณิชกานต ์อ่อนโยน และ นายดลภทัร ชุมทอง 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
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                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                  ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                  และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั



หนา้ 4

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกลุทางการแพทย์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236077  SIIM/M น.ส.  พิมพแ์พน   สุจริยากุล    แผน ก(2) ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์
6236078  SIIM/M นาย  ปวริศร   กาละ  (**)  แผน ก(2) ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์
6236079  SIIM/M น.ส.  ฉฏัฐสุดา   สนัติสุข    แผน ก(2) ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
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                   รายวิชา SIID 501 Molecular and Cellular Basis of Biomedicine  จาํนวน 3 หน่วยกิต
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน - 7 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง)
                   ประเภทการลงทะเบียน Credit  
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
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                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                             งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                             25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                             โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                             โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
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                    - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236175  SIAN/M นาย  เฉลิมวฒิุ   วารีสระ  (*)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6236176  SIAN/M นาย  คเนศ   กฐินเทศ  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6236177  SIAN/M น.ส.  ปัทมา   เผดิมผล  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6236178  SIAN/M น.ส.  ทตัชญา   พานนัต ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6236179  SIAN/M น.ส.  อจัฉรา   คาํบูชา  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6236180  SIAN/M น.ส.  สุวจี   วิจิตตระกูล  (*)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6236181  SIAN/M นาย  อนุชา   วิมูนชาติ  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6236182  SIAN/M น.ส.  ศศิธร   อินทะคง  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6236183  SIAN/M น.ส.  วิรินดา   ชมภู  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6236184  SIAN/M น.ส.  พิมผกา   ศุภรางกูล  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
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               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวทิยานิพนธ์
               
               4. รายวิชาท่ีตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) 
                   รายวิชา SIAN 502 Fandamental Anatomy
                   เร่ิมเรียน ประมาณเดือนกรกฎาคม 2562
                   จาํนวน 2 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียน Audit
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   ผศ.ดร.ภสัรา ลานเหลือ โทร. 02- 4197035  e-mail : passara.lan@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
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               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
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               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 1
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236168  SICP/M น.ส.  อรวี   แหลมสกั    แผน ก(2) รศ. สุดสบาย จุลกทพัพะ
6236169  SICP/M น.ส.  ธญัชนก   บาํรุงตระกูล    แผน ก(2) รศ. สุดสบาย จุลกทพัพะ
6236170  SICP/M น.ส.  ชนนิกานต ์  แสวงวิชยพงศ ์ (**)  แผน ก(2) รศ. สุดสบาย จุลกทพัพะ
6236171  SICP/M น.ส.  นิชดา   ขนัเงิน    แผน ก(2) อ. ธนยศ สุมาลยโ์รจน์
6236172  SICP/M น.ส.  พิมพช์นก   จีนาพนัธ์  (**)  แผน ก(2) อ. ธนยศ สุมาลยโ์รจน์
6236173  SICP/M น.ส.  ฟะรีดะฮ ์  นิลพานิช    แผน ก(2) อ. ธนยศ สุมาลยโ์รจน์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุดสบาย จุลกทพัพะ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  :  วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.เสาวณี หมีนํ้าเงิน โทร. 02-419 4297 email : gab_ice@hotmail.com
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
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               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
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                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236072  SIMC/M น.ส.  นนทกร   สกุลวิทยาสุข    แผน ก(2) อ. วิชชุดา กมลวิทย์
6236073  SIMC/M น.ส.  กนัตก์มล   สุริเย  (**)  แผน ก(2) รศ. ศุภร ฟุ้งลดัดา
6236074  SIMC/M นาย  นรุตม ์  สุทธิชชัวาลย ์   แผน ก(2) อ. กมล สุวรรณการ
6236075  SIMC/M น.ส.  อญัชุลีรัตน์   มาลีหวล  (**)  แผน ก(2) ผศ. นาวิน ห่อทองคาํ
6236076  SIMC/M น.ส.  กรธิภา   ใจส่วย  (**)  แผน ก(2) ผศ. ไอยฤทธ์ิ ไทยพิสุทธิกุล

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ไอยฤทธ์ิ ไทยพิสุทธิกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
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               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                  ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                  และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
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                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236086  SIMD/M น.ส.  สรัลนุช   สตัยชิติ  (**)  แผน ก(2) ผศ. สรชยั ศรีสุมะ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สรชยั ศรีสุมะ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
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                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
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                                            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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
                              - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236299  SIMP/M นาย  ณฐัวฒัก ์  ดาํรงครั์กษ ์ (*)  แผน ก(2) รศ. นภมน ศรีตงกุล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นภมน ศรีตงกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) คือ
                   4.1 รายวิชา SIRA 623 Anatomy and Physiology for Radiological Science  
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562
                   จาํนวน 2 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียน Audit  
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                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   4.2 รายวิชา SIRA 610  Radiation Physics
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562
                   จาํนวน 2 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียน Audit  
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ. นภมน ศรีตงกลุ โทร. 02-419-6249 email : nopamon.sri@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
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               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 4

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์การแพทย์
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236091  SIMP/D น.ส.  จุฑามาศ   เรือนแปง    แบบ 2.1 ผศ. สรชยั ศรีสุมะ
6236092  SIMP/D นาย  ไพโรจน์   สุรประภาพิชย ์   แบบ 2.1 ผศ. สรชยั ศรีสุมะ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สรชยั ศรีสุมะ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายไพโรจน์ สุรประภาพิชย ์
                   2.2 ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นางสาวจุฑามาศ เรือนแปง
               
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายไพโรจน์ สุรประภาพิชย ์
                   3.3 ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ นางสาวจุฑามาศ เรือนแปง
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
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                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวทิยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
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                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236312  SILS/M นาย  วิทู   วิทิตเวท  (*)  แผน ก(2) ศ. ธนวรรณ กุมมาลือ

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. ธนวรรณ กมุมาลือ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
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                                            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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
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                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์การแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236300  SIAN/D นาง  พรลกัษณ์ แพเพชร์   เสือโต  (**)  แบบ 2.1 รศ. สิทธา ปิยสีลกุล
6236301  SIAN/D น.ส.  เกวรินทร์   เล่ียมวิไลรัตน์  (***)  แบบ 2.1 รศ. สิทธา ปิยสีลกุล
6236302  SIAN/D นาย  สุวิชา   ธงพานิช  (***)  แบบ 2.1 รศ. สิทธา ปิยสีลกุล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สิทธา ปิยสีลกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายสุวิชา ธงพานิช 
                   และนางพรลกัษณ์ แพเพชร์ เสือโต
                   2.2 ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นางสาวเกวรินทร์ เล่ียมวิไลรัตน์
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
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                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
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                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236103  SIHE/M น.พ.  ดลวฒัน์   แสงพานิชย ์   แผน ข อ. ยอดยิง่ แดงประไพ
6236104  SIHE/M น.พ.  สุขสนัต ์  กนกศิลป์  (**)  แผน ก(2) อ. ยอดยิง่ แดงประไพ
6236105  SIHE/M นาง  แวซารีมะห์   บือราเฮง็  (*)  แผน ก(2) ผศ. สุประพฒัน์ สนใจพาณิชย์
6236106  SIHE/M นาย  ทศ   หาญรุ่งโรจน์    แผน ก(2) รศ. เชิดศกัด์ิ ไอรมณีรัตน์
6236107  SIHE/M น.ส.  วนัเพญ็   แปลกเมือง  (**)  แผน ข ผศ. วรวรรณ วาณิชยเ์จริญชยั
6236108  SIHE/M นาย  ทนงศกัด์ิ   หนูริง  (**)  แผน ข อ. ยอดยิง่ แดงประไพ
6236109  SIHE/M น.ส.  ปัทมา   สุขแกว้  (**)  แผน ข ผศ. ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เชิดศกัด์ิ ไอรมณีรัตน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 3 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.
                   ณ หอ้ง 506 ชั้น 5 อาคารศรีสวรินทิรา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.รัตนสุดา โสภวฒันกลุ  โทร.085-464-0500 email : ruttanasuda.sop@mahidol.ac.th
                    
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
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                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129



หนา้ 4
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                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายอุปกรณ์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236145  SIPO/M น.ส.  วรญา   ลายสนิทเสรีกุล    แผน ก(2) อ. ศศิธร สุขถมยา
6236146  SIPO/M น.ส.  ณฐัวรรณ   สุทธิสนธ์ิ  (*)  แผน ก(2) รศ. กุลภา ศรีสวสัด์ิ
6236147  SIPO/M น.ส.  อรวรรณ   ลีละชุติเดช    แผน ก(2) อ. ศศิธร สุขถมยา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กลุภา ศรีสวสัด์ิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวทิยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
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                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  :  วนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.00 น.
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
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                                            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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
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                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236332  SIBS/D น.ส.  พิมพแ์พน   สุจริยากุล    แบบ 2.2 รศ. ถาวรชยั ล้ิมจินดาพร

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. เพทาย เยน็จิตโสมนสั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SIID 501 Molecular and Cellular Basis of Biomedicine  จาํนวน 3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน - 7 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง)
                   ประเภทการลงทะเบียน Credit  
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
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               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
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               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา



หนา้ 4

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236298  SCAN/M น.ส.  วิรินดา   ชมภู  (**)  แผน ก(2) รศ. กนกพรรณ วงศป์ระเสริฐ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กนกพรรณ วงศป์ระเสริฐ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง (หลกัสูตรนานาชาติ)
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                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
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                                            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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา



หนา้ 4

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์ประยุกต์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236279  SCAM/M น.ส.  ชนิตา   เรืองกิจไพบูลย ์ (**)  แผน ก(2) อ. สมศกัด์ิ โอฬารกิจเจริญ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. สมศกัด์ิ โอฬารกิจเจริญ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวทิยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์ประยุกต์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์ประยุกต์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                                            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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ



หนา้ 4

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์ประยุกต์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ผดุงศรี ดบัส์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
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                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
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                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ผดุงศรี ดบัส์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
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                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
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                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236140  SCIM/M นาย  นิรุตต์ิ   ลีลา  (**)  แผน ก(2) ผศ. ผดุงศรี ดบัส์
6236141  SCIM/M นาย  สินธู   วงษท์องดี  (*)  แผน ก(2) ผศ. ผดุงศรี ดบัส์
6236142  SCIM/M น.ส.  ทิพยว์รรณ   แซ่โกว    แผน ก(2) ผศ. ผดุงศรี ดบัส์
6236143  SCIM/M น.ส.  นพวรรณ   โกมลวิทยคุณ  (*)  แผน ก(2) ผศ. ผดุงศรี ดบัส์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ผดุงศรี ดบัส์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
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                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562)  คือ
                   4.1  น.ส.ทิพยว์รรณ แซ่โกว
                         - รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 3  หน่วยกิต
                           เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง)
                           ประเภทการลงทะเบียน Credit อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
                   4.2  น.ส.นพวรรณ โกมลวิทยคุณ
                         - รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 3  หน่วยกิต
                           เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง)
                           ประเภทการลงทะเบียน Credit อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
                   4.3   นายนิรุตต์ิ ลีลา
                         - รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 3  หน่วยกิต
                           เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง)
                           ประเภทการลงทะเบียน Credit อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                         - รายวิชา SCID 502 Cell Science  2  หน่วยกิต
                           เร่ิมเรียนประมาณเดือนสิงหาคม 2562
                           ประเภทการลงทะเบียน Credit อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
                   หมายเหตุ นายนิรุตต์ิ ลีลา รับเขา้ศึกษาแบบนกัศึกษาทดลองเรียน โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                  - จะตอ้งสอบวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 3  หน่วยกิต ใหไ้ดเ้กรด S และ 
                   SCID 502 Cell Science  2  หน่วยกิต ใหไ้ดเ้กรด B ข้ึนไป ภายในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
                   หากนกัศึกษาไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามขา้งตน้ ใหถื้อวา่พน้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา
               
                   4.4  นายสินธู วงษท์องดี
                         - รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 3  หน่วยกิต
                           เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง)
                           ประเภทการลงทะเบียน Credit อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                         - รายวิชา SCID 502 Cell Science  2  หน่วยกิต
                           เร่ิมเรียนประมาณเดือนสิงหาคม 2562
                           ประเภทการลงทะเบียน Credit อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
                   หมายเหตุ นายสินธู วงษท์องดี รับเขา้ศึกษาแบบนกัศึกษาทดลองเรียน โดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี
                  - จะตอ้งสอบวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 3  หน่วยกิต ใหไ้ดเ้กรด S และ 
                   SCID 502 Cell Science  2  หน่วยกิต ใหไ้ดเ้กรด B ข้ึนไป ภายในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
                   หากนกัศึกษาไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามขา้งตน้ ใหถื้อวา่พน้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา
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                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ. ดร. กิตติศกัด์ิ หยกทองวฒันา โทร. 02-201-5462 email : kittisak.yok@mahidol.ac.th
               
                   นกัศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนไดท่ี้  
                   http://www.sc.mahidol.ac.th/scmd/doc_scmd/download/SCHEDULE.html 
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
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                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
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                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236614  SCBC/D น.ส.  นวพร   บวัพ่ึง  (**)  แบบ 2.1 รศ. กิตติศกัด์ิ หยกทองวฒันา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กิตติศกัด์ิ หยกทองวฒันา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
                
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชีวเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชีวเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236608  SCBC/M น.ส.  ชนิกานต ์  เอ่ียมสอาด  (*)  แผน ก(2) ผศ. ดนยา ปโกฏิประภา
6236609  SCBC/M น.ส.  รัชติมา   บุญคุม้ครอง  (**)  แผน ก(2) ผศ. ดนยา ปโกฏิประภา
6236610  SCBC/M นาย  ธรรศธฤต   อนุจารีวฒัน์  (**)  แผน ก(2) ผศ. ดนยา ปโกฏิประภา
6236611  SCBC/M นาย  ชาตินนัท ์  ชูโต๊ะ  (**)  แผน ก(2) ผศ. ดนยา ปโกฏิประภา
6236612  SCBC/M นาย  จิราย ุ  นวดไธสง  (**)  แผน ก(2) ผศ. ดนยา ปโกฏิประภา
6236613  SCBC/M น.ส.  ณฏัฐา   พนมเชิง  (**)  แผน ก(2) ผศ. ดนยา ปโกฏิประภา

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ดนยา ปโกฏิประภา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายชาตินนัท ์ชูโตะ๊ น.ส.ชนิกานต ์เอ่ียมสอาด
                   น.ส.รัชติมา บุญคุม้ครอง และ นายธรรศธฤต อนุจารีวฒัน์
                   2.2 ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.ณฎัฐา พนมเชิง และ นายจิราย ุนวดไธสง
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายชาตินนัท ์ชูโตะ๊ 
                   น.ส.ชนิกานต ์เอ่ียมสอาด น.ส.รัชติมา บุญคุม้ครอง และ นายธรรศธฤต อนุจารีวฒัน์
                   3.2 ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ น.ส.ณฎัฐา พนมเชิง และ นายจิราย ุนวดไธสง
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology จาํนวน 3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง)
                   ประเภทการลงทะเบียน Credit  
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ. ดร. กิตติศกัด์ิ หยกทองวฒันา โทร. 02-201-5462 email : kittisak.yok@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
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                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง



หนา้ 4

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยาสภาวะแวดล้อม (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236381  SCEB/M น.ส.  กนัตพ์ร   แสงกลา้  (**)  แผน ก(2) ผศ. เมธา มีแตม้
6236382  SCEB/M นาย  รณรต   ทวีศรี  (**)  แผน ก(2) ผศ. เมธา มีแตม้
6236383  SCEB/M นาย  ฐปกรณ์   ตรีรัสสพานิช  (**)  แผน ก(2) ผศ. เมธา มีแตม้
6236384  SCEB/M น.ส.  บริรัฐ   คุม้เดช  (**)  แผน ก(2) ผศ. เมธา มีแตม้
6236385  SCEB/M นาย  ภากร   ตระการกุล  (**)  แผน ก(2) ผศ. เมธา มีแตม้

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เมธา มีแตม้

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายรณรต ทวีศรี
                   2.2 ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.กนัตพ์ร แสงกลา้ นายฐปกรณ์ ตรีรัสสพานิช น.ส.บริรัฐ คุม้เดช
                   และ นายภากร ตระการกลุ
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               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท คือ นายรณรต ทวีศรี 
                   3.2 ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ น.ส.กนัตพ์ร แสงกลา้ นายฐปกรณ์ ตรีรัสสพานิช น.ส.บริรัฐ คุม้เดช
                   และ นายภากร ตระการกลุ
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการมีเปล่ียนแปลง)
                   จาํนวน 3 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียน Credit  
                   ผูป้ระสานงานท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   คุณณฐัภพ บวัหลวง งานแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-201-5837 
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
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               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236087  SCPA/M นาย  พฤทธ์ิ   บุญสิงห์  (**)  แผน ก(2) ผศ. พรทิพย ์ชยัชมภู
6236088  SCPA/M น.ส.  กลัยา   เข่ือนแกว้  (**)  แผน ก(2) ผศ. พรทิพย ์ชยัชมภู

ประธานหลกัสูตร  :  อ. พรทิพย ์ชยัชมภู

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology  จาํนวน 3 หน่วยกิต
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                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง)
                   ประเภทการลงทะเบียน Credit  
                   ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   ผศ.ดร.พรทิพย ์ชยัชมภู โทร. 02-201-5577 email : pornthip.chh@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  :  วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 - 13.00 น. 
                   ณ หอ้ง PR 101 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล (พญาไท)
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.นาถธิดา ตนัศิริ โทร.083-058-9869 email : narttida.tan@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
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               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                   มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                   และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
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                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236294  SCPM/D น.ส.  สุธาศิณี   ศรีรอด  (***)  แบบ 2.1 รศ. นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการมีเปล่ียนแปลง)
                   จาํนวน 3 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียน Credit  
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
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                   ผูป้ระสานงานท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   คุณณฐัภพ บวัหลวง งานแพทยศาสตร์และบณัฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
                   โทร. 02-201-5746 email : nattaphop.bua@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
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                              GRID 531 : English  Academic Writing II
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               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                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236293  SCPM/M น.ส.  กุลตสันีม   กะโด  (**)  แผน ก(2) รศ. ณฐัวธุ สิบหมู่

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ณฐัวธุ สิบหมู่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
                   
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology จาํนวน 3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง)
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                   ประเภทการลงทะเบียน Credit  
                   ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   ผูป้ระสานงานท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   คุณณฐัภพ บวัหลวง งานแพทยศาสตร์และบณัฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
                   โทร. 02-201-5746 email : nattaphop.bua@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
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               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
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                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236070  SCEP/M นาย  สุกรี   กาเดร์    แผน ก(2) ผศ. รัชกฤต ศรีเก้ือ
6236071  SCEP/M น.ส.  สุชญัญา   ละลี  (**)  แผน ก(2) ผศ. รัชกฤต ศรีเก้ือ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. รัชกฤต ศรีเก้ือ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology จาํนวน 3 หน่วยกิต
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                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง)
                   ประเภทการลงทะเบียน Credit  
                   ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ. ดร. กิตติศกัด์ิ หยกทองวฒันา โทร. 02-201-5462 email : kittisak.yok@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.อมรา เมืองงาม โทร. 02-2015611 email : ummara.mua@mahidol.ac.th 
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
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               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
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                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236277  SCPO/M นาย  สาธิต   ไทยวฒันานนท ์ (**)  แผน ก(2) รศ. ทวีชยั อมรศกัด์ิชยั
6236278  SCPO/M นาย  ธนบดี   บุญมาเลิศ  (**)  แผน ก(2) รศ. ทวีชยั อมรศกัด์ิชยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ทวีชยั อมรศกัด์ิชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
                   
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
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                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
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                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                            GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                            GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 530  English Academic Writing I
                                            GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
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               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236067  SCPS/M นาย  จกัรี   บุญเสริม  (*)  แผน ก(2) ผศ. วิชชุดา แสงสวา่ง
6236068  SCPS/M น.ส.  อุษณี   แดงศรีธรรม  (*)  แผน ก(2) ผศ. วิชชุดา แสงสวา่ง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วิชชุดา แสงสวา่ง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology จาํนวน 3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง)
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                   ประเภทการลงทะเบียน Credit  
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ. ดร. กิตติศกัด์ิ หยกทองวฒันา โทร. 02-201-5462 email : kittisak.yok@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.อมรา เมืองงาม โทร.02-201-5611 email : ummara.mua@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
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                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
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                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236601  SCBT/M น.ส.  วิจิตรา   พิมเสน  (**)  แผน ก(2) รศ. ชูวงศ ์เอ้ือสุขอารี
6236602  SCBT/M น.ส.  ศรพรพรรณ์   ไพเราะ  (**)  แผน ก(2) รศ. ชูวงศ ์เอ้ือสุขอารี

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สิริพงษ ์ฐิตะมาดี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.วิจิตรา พิมเสน
                   2.2 ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.ศรพรพรรณ์ ไพเราะ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.วิจิตรา พิมเสน
                   3.2 ชาํระค่าวิจยัเพือทาํวิทยานิพนธ์ 15,000 บาท คือ น.ส.ศรพรพรรณ์ ไพเราะ
               
               4. รายวิชาท่ีตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562)
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology จาํนวน 3 หน่วยกิต 
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                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง)
                   ประเภทการลงทะเบียน Credit  
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
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                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236352  SCPY/M นาย  จรดล   จนัทร์สวา่ง  (*)  แผน ก(2) รศ. กิตติวิทย ์มาแทน
6236353  SCPY/M นาย  สรวิชญ ์  ใหม่ชุ่ม  (**)  แผน ก(2) รศ. กิตติวิทย ์มาแทน
6236637  SCPY/M น.ส.  ณฐัวรา   บวชไธสง    แผน ก(2) รศ. กิตติวิทย ์มาแทน

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กิตติวิทย ์มาแทน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวทิยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
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                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
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                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                            GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                            GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 530  English Academic Writing I
                                            GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
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               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236280  SCMA/D น.ส.  สุภสัสร   แอกทอง    แบบ 2.1 รศ. ชนมทิ์ตา รัตนกุล
6236281  SCMA/D น.ส.  พิชชาพร   ไผท่อง    แบบ 2.1 ผศ. ไพโรจน์ สถิรคู

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ดวงกมล เบา้วนั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
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                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236297  SCFS/M นาย  กษิด์ิเดช   ทวีผล  (**)  แผน ก(2) อ. อจิรภาส์ พนัธยั

ประธานหลกัสูตร  :  อ. อจิรภาส์ พนัธยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
                    ณ หอ้ง N201 ชั้น 2 อาคารชีววิทยาใหม่ 
                    ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.พราวรวี แสงพิทกัษ ์โทร.02-201-5212 email : prowrawee.sae@mahidol.ac.th
                  
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา



หนา้ 4

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานิติวทิยาศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236600  SCME/D วา่ท่ีร.ต.  ปกป้อง   ปัตทวีคงคา  (**)  แบบ 2.1 ผศ. ธีรเกียรต์ิ เกิดเจริญ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ธีรเกียรต์ิ เกิดเจริญ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
                
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236174  SCCH/D นาย  อภิชา   พรธวชัชยั  (**)  แบบ 2.2 รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236282  SCCH/M นาย  ศราวฒิุ   เปล่งเจริญศิริชยั  (*)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6236283  SCCH/M น.ส.  จีรภา   ประกอบดี  (**)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6236284  SCCH/M นาย  ชยัวฒัน์   รุจิรเสรีสกุล  (**)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6236285  SCCH/M น.ส.  ศิรประภา   สมศรี  (**)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6236286  SCCH/M น.ส.  สายธาร   นิธิมานนท ์ (**)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6236287  SCCH/M น.ส.  มินตรา   หมวดทรัพย ์ (*)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6236288  SCCH/M นาย  ภานุวฒัน์   ธรฤทธ์ิ  (**)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6236289  SCCH/M น.ส.  ชนมนิ์ภา   ตั้งวงศพ์ุฒิ  (**)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6236290  SCCH/M นาย  ชยัพจน์   กาญจนวารี    แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายศราวฒิุ เปล่งเจริญศิริชยั 
                   น.ส.จีรภา ประกอบดี และ น.ส.มินตรา หมวดทรัพย์
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                   2.2 หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั คือ นายชยัวฒัน์ รุจิรเสรีสกลุ นางสาวศิรประภา สมศรี
                   นางสาวสายธาร นิธิมานนท ์นายภานุวฒัน์ ธรฤทธ์ิ นางสาวชนมนิ์ภา ตั้งวงศพ์ฒิุ และ นายชยัพจน์ กาญจนวารี
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายศราวฒิุ เปล่งเจริญศิริชยั 
                   น.ส.จีรภา ประกอบดี และ น.ส.มินตรา หมวดทรัพย์
                   3.2  หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั คือ นายชยัวฒัน์ รุจิรเสรีสกลุ นางสาวศิรประภา สมศรี
                   นางสาวสายธาร นิธิมานนท ์นายภานุวฒัน์ ธรฤทธ์ิ นางสาวชนมนิ์ภา ตั้งวงศพ์ฒิุ และ นายชยัพจน์ กาญจนวารี
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
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               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1
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 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236271  RACP/D นาย  ฐิติรัตน์   จิรัญญนนัท ์ (***)  แบบ 1.1 อ. เอกวฒัน์ ผสมทรัพย์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. พิทกัษ ์สนัตนิรันดร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิก (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิก (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236547  RAPN/M น.ส.  ศรัณยภ์ทัร   เปล่ียนมณี  (*)  แผน ก(2) ผศ. อจัฉรียา ปทุมวนั
6236548  RAPN/M ร.ต.หญิง  ธนชัพร   ธชีพนัธุ์  (*)  แผน ก(2) ผศ. อจัฉรียา ปทุมวนั
6236549  RAPN/M น.ส.  จิตรเลขา   กูต้ระกูลเจริญ    แผน ก(2) ผศ. อจัฉรียา ปทุมวนั
6236550  RAPN/M น.ส.  ธมลวรรณ   สุทธิ  (**)  แผน ก(2) ผศ. อจัฉรียา ปทุมวนั
6236551  RAPN/M น.ส.  ธนชัพร   ปัญจะรักษ ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. อจัฉรียา ปทุมวนั
6236552  RAPN/M น.ต.หญิง  ฤทยัวรรณ   นวมพนัธ์    แผน ก(2) ผศ. อจัฉรียา ปทุมวนั
6236553  RAPN/M น.ส.  กาญจนา   เหมชาติ  (*)  แผน ก(2) ผศ. อจัฉรียา ปทุมวนั
6236554  RAPN/M น.ส.  จุฑารัตน์   อู่แกว้  (**)  แผน ก(2) ผศ. อจัฉรียา ปทุมวนั
6236555  RAPN/M น.ส.  นุชรินทร์   อินต๊ะนยั  (**)  แผน ก(2) ผศ. อจัฉรียา ปทุมวนั
6236556  RAPN/M น.ส.  มยรุา   ยกุตเวทย ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. อจัฉรียา ปทุมวนั

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อจัฉรียา ปทุมวนั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. 
                         ณ หอ้ง 617 ชั้น 6 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)
                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
               
               5. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งเขา้ฝึกอบรม ดงัน้ี 
                   5.1 โครงการการใชง้านระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์ปีการศึกษา 2562 
                         วนัจนัทร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น.
                         ณ หอ้ง Computer 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)
                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
               
                   5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์สถิติ และการสืบคน้ขอ้มูลแหล่งสารสนเทศ
                         ทางการพยาบาล และการเรียนการสอนโดยใช ้e-Learning และ Turnitin
                         วนัเสาร์ท่ี 10 - วนัอาทิตยท่ี์ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง Computer 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)
                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
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               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
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               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236561  RAAN/M ร.อ.หญิง  จุรีลกัษณ์   คาํเจริญ  (*)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236562  RAAN/M น.ส.  ธารณา   เติมคุนานนท ์   แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236563  RAAN/M น.ส.  ออ้มขวญั   อินต๊ะปัญญา    แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236564  RAAN/M น.ส.  กรองกาญจน์   กาญจนีย ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236565  RAAN/M นาย  จิรพงศ ์  ศรีเทพ  (*)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236566  RAAN/M น.ส.  มชัฌิมา   มีปาน  (**)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236567  RAAN/M น.ส.  ชญานี   เกษมเสนาะ  (**)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236568  RAAN/M น.ส.  บงกช   เพ่ิมพิณทอง  (*)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236569  RAAN/M ร.ท.หญิง  สุพรรณี   เฮา้ชุน  (*)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236570  RAAN/M ร.ท.หญิง  สิริศุภางค ์  เช่ียวอากาศยาน  (**)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236571  RAAN/M นาง  กาญจนา   เกษปรีชาสวสัด์ิ  (**)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236572  RAAN/M นาย  วิธวชั   พอ่ทา้ว  (**)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236573  RAAN/M น.ส.  ประภากร   ศรีสง่า  (**)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236574  RAAN/M น.ส.  ปัทมาพร   แขกเตา้  (*)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236575  RAAN/M น.ส.  สุทธิมา   ปลอ้งพนัธ์  (**)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  พิชญา   เหลืองสุขสาคร  (**)(x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  2 น.ส.  นภทัร   รัตนหงษา  (*)(x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  3 ร.ท.หญิง  ทชัชญา   ภทัรธรวราดล  (**)(x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  4 น.ส.  วลัภา   อรัญนะภูมิ  (**)(x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  5 น.ส.  รัชนีกร   แจ่มจาํรัส  (**)(x)  แผน ก(2)

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ

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

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
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                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. 
                         ณ หอ้ง 617 ชั้น 6 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)
                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน ผศ.ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
                         โทร. 02-2010678 / 061-8946547  e-mail : apinya.sii@mahidol.edu
               
               5. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งเขา้ฝึกอบรม ดงัน้ี 
                   5.1 โครงการการใชง้านระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์ปีการศึกษา 2562 
                         วนัจนัทร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น.
                         ณ หอ้ง Computer 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)
                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
               
                   5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์สถิติ และการสืบคน้ขอ้มูลแหล่งสารสนเทศ
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                         ทางการพยาบาล และการเรียนการสอนโดยใช ้e-Learning และ Turnitin
                         วนัเสาร์ท่ี 10 - วนัอาทิตยท่ี์ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง Computer 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)
                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
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                             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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236576  RAAN/M น.ส.  สุรางคนา   พรหมมาศ  (*)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236577  RAAN/M น.ส.  ธนัยช์นก   หนูเป่ียม  (**)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236578  RAAN/M น.ส.  อุดมลกัษณ์   ตระกูลมีนกั  (*)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236579  RAAN/M น.ส.  สุวิชาดา   พินแกว้  (*)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6236580  RAAN/M น.ส.  ประภาพร   แสงสุวรรณ    แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. 
                         ณ หอ้ง 617 ชั้น 6 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)
                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน ผศ.ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
                         โทร. 02-2010678 / 061-8946547  e-mail : apinya.sii@mahidol.edu
               
               5. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งเขา้ฝึกอบรม ดงัน้ี 
                   5.1 โครงการการใชง้านระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์ปีการศึกษา 2562 
                         วนัจนัทร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น.
                         ณ หอ้ง Computer 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)
                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
               
                   5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์สถิติ และการสืบคน้ขอ้มูลแหล่งสารสนเทศ
                         ทางการพยาบาล และการเรียนการสอนโดยใช ้e-Learning และ Turnitin
                         วนัเสาร์ท่ี 10 - วนัอาทิตยท่ี์ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง Computer 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)
                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
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               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236581  RACN/M น.ต.หญิง  พิมพจ์นัทร์   จอมเท่ียง  (*)  แผน ก(2) รศ. นพวรรณ เปียซ่ือ
6236582  RACN/M น.ส.  มิตรา   เกิดอินทร์  (*)  แผน ก(2) รศ. นพวรรณ เปียซ่ือ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นพวรรณ เปียซ่ือ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. 
                         ณ หอ้ง 617 ชั้น 6 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)
                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
               
               5. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งเขา้ฝึกอบรม ดงัน้ี 
                   5.1 โครงการการใชง้านระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์ปีการศึกษา 2562 
                         วนัจนัทร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น.
                         ณ หอ้ง Computer 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)
                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
               
                   5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์สถิติ และการสืบคน้ขอ้มูลแหล่งสารสนเทศ
                         ทางการพยาบาล และการเรียนการสอนโดยใช ้e-Learning และ Turnitin
                         วนัเสาร์ท่ี 10 - วนัอาทิตยท่ี์ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง Computer 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)
                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
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               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236583  RAMH/M น.ส.  ปาณิสรา   ปานมุนี  (*)  แผน ก(2) ผศ. โสภิณ แสงอ่อน
6236584  RAMH/M ร.ท.หญิง  นนัทิยา   อุ่มพิมาย  (*)  แผน ก(2) ผศ. โสภิณ แสงอ่อน
6236585  RAMH/M น.ส.  องัศุชล   จินารัตน์  (**)  แผน ก(2) ผศ. โสภิณ แสงอ่อน

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. โสภิณ แสงอ่อน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
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                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. 
                         ณ หอ้ง 617 ชั้น 6 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)
                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวจีรวรรณ โหม่งหรุ่น
                         โทร. 02-2010608  e-mail : kaew1872i@hotmail.com
               
               5. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งเขา้ฝึกอบรม ดงัน้ี 
                   5.1 โครงการการใชง้านระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์ปีการศึกษา 2562 
                         วนัจนัทร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น.
                         ณ หอ้ง Computer 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)
                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
               
                   5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์สถิติ และการสืบคน้ขอ้มูลแหล่งสารสนเทศ
                         ทางการพยาบาล และการเรียนการสอนโดยใช ้e-Learning และ Turnitin
                         วนัเสาร์ท่ี 10 - วนัอาทิตยท่ี์ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง Computer 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)
                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
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                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวทิยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236110  RAMP/M น.ส.  ปทุมาภรณ์   พาภกัดี  (*)  แผน ก(2) ผศ. เสาวนีย ์อศัวผาติบุญ
6236111  RAMP/M น.ส.  ดารารัตน์   ผมธรรม  (**)  แผน ก(2) ผศ. เสาวนีย ์อศัวผาติบุญ
6236112  RAMP/M น.ส.  กมลชนก   อาชวเมธีกุล  (**)  แผน ก(2) ผศ. เสาวนีย ์อศัวผาติบุญ
6236113  RAMP/M น.ส.  ภคัจิรา   เมาะราษี  (**)  แผน ก(2) ผศ. เสาวนีย ์อศัวผาติบุญ
6236114  RAMP/M นาย  กริช   เพียรผลดีสกุล  (**)  แผน ก(2) ผศ. เสาวนีย ์อศัวผาติบุญ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เสาวนีย ์อศัวผาติบุญ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 40,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
                   โดยจดัเกบ็และแบ่งจ่ายตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
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               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) คือ  
                      1. รายวิชา RARD 511 Radiation and Nuclear Physics จาํนวน 2 หน่วยกิต
                      เร่ิมเรียนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562
                      ประเภทการลงทะเบียน Audit
                      ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      อ.ดร.พวงเพญ็ ตั้งบุญดวงจิตร  โทร. 02- 2010824 / 02-2012295  e-mail : puangpen@gmail.com
                      2. รายวิชา RARD 528 Basic and Radiological Imaging of Anatomy and Physiology จาํนวน 1 หน่วยกิต
                      เร่ิมเรียนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562
                      ประเภทการลงทะเบียน Audit
                      ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      อ.ดร.พทุธิพรณ์ เจริญพนัธ์ุ  โทร. 02- 2010824 / 02-2012295  e-mail : ps4436@hotmail.com
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
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               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 



หนา้ 4

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์การแพทย์
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความผดิปกติของการส่ือความหมาย
วชิาเอกแก้ไขการพูด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236100  RACD/M น.ส.  วรางคณา   สีนาคลว้น    แผน ก(2) ผศ. กลัยาณี มกราภิรมย์
6236101  RACD/M น.ส.  สิริภทัร   สามสุวรรณ    แผน ก(2) ผศ. กลัยาณี มกราภิรมย์
6236102  RACD/M น.ส.  ณฐัา   ไตรศกัดิพล    แผน ก(2) ผศ. กลัยาณี มกราภิรมย์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. กลัยาณี มกราภิรมย์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 75,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความผดิปกติของการส่ือความหมาย
วชิาเอกแก้ไขการพูด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความผดิปกติของการส่ือความหมาย
วชิาเอกแก้ไขการพูด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                             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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ



หนา้ 4

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความผดิปกติของการส่ือความหมาย
วชิาเอกแก้ไขการพูด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาการระบาดคลนิิก (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236205  RACE/D น.พ.  ธนัดร   งามประเสริฐชยั    แบบ 2.2 รศ. อติพร อิงคส์าธิต
6236206  RACE/D นาย  ชยัพล   ฉวีวรรณากร  (**)  แบบ 2.2 รศ. อติพร อิงคส์าธิต
6236207  RACE/D น.ส.  ณิชาวรรณ   คุม้พงษ ์ (**)  แบบ 2.2 รศ. อติพร อิงคส์าธิต
6236208  RACE/D พ.ญ.  สุรีรัตน์   สุวชัรังกูร  (**)  แบบ 2.2 รศ. อติพร อิงคส์าธิต

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อติพร อิงคส์าธิต

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาการระบาดคลนิิก (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง 910 อาคารเรียนและปฏิบติัการรวมดา้นการแพทย ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณภาณีวร ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา 
                         โทร. 02 - 2010832 e-mail : paneevon.pal@mahidol.edu
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาการระบาดคลนิิก (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ



หนา้ 4

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาการระบาดคลนิิก (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236199  RAMD/M นาย  ศุภโชค   คงเทียน    แผน ข รศ. กุมุทนาถ จนัทร์ประภาพ
6236200  RAMD/M พ.ญ.  บุญฑริกา   มุ่งวฒันา    แผน ข รศ. กุมุทนาถ จนัทร์ประภาพ
6236201  RAMD/M น.ส.  อภิชญา   ปรีดาศกัด์ิ    แผน ข รศ. กุมุทนาถ จนัทร์ประภาพ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. กมุุทนาถ จนัทร์ประภาพ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                         ณ หอ้งประชุมสาขาวิชาโรคผวิหนงั อาคารหลกั (อาคาร 1) ชั้น 2 
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณวีณา สุกใส/คุณภมร นามเสนาะ
                         โทร. 02 - 2011141 e-mail : skin1456@hotmail.com
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 



หนา้ 4

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236252  RADS/D นาย  เสริมเกียรติ   หล่อลกัษณ์    แบบ 2.2 อ. อรลกัษณ์ พฒันาประทีป
6236253  RADS/D นาย  ชนมช์นนัทร์   พงษสุ์ชาติ    แบบ 2.2 อ. อรลกัษณ์ พฒันาประทีป

ประธานหลกัสูตร  :  อ. อรลกัษณ์ พฒันาประทีป

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
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                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง 910 อาคารเรียนและปฏิบติัการรวมดา้นการแพทย ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณภาณีวร ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา 
                         โทร. 02 - 2010832 e-mail : paneevon.pal@mahidol.edu
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2.  ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ  
                              เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวชิา
                              ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                              GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                              GRID 530 : English  Academic Writing I
                              GRID 531 : English  Academic Writing II
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
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                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236262  RADS/M นาย  พงษพ์ฒัน์   วิวฒันเศรษฐการ    แผน ก(2) อ. รัตน์ชยันนัท ์ธรรมสุจริต

ประธานหลกัสูตร  :  อ. รัตน์ชยันนัท ์ธรรมสุจริต

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง 910 อาคารเรียนและปฏิบติัการรวมดา้นการแพทย ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณภาณีวร ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา 
                         โทร. 02 - 2010832 e-mail : paneevon.pal@mahidol.edu
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
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                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                            GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                            GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 530  English Academic Writing I
                                            GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
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                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236130  PHBS/M น.ส.  ณฐัชยา   จอ้ยเจนสินธุ์    แผน ก(2) ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร
6236131  PHBS/M น.ส.  ศุภสิริ   อุ่นใจ  (*)  แผน ก(2) ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ณฐักมล ชาญสาธิตพร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวจิยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561)
                   รายวิชา PHBS  554 Introduction to Mathematical Statistics  2 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
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                   เร่ิมเรียนตั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 สิงหาคม 2562
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร  โทร.02 3548530   e-mail : Jutatip.sil@mahidol.ac.th
                 
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. 
                   ณ หอ้ง 3207 ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวปุณณภา ระวานนท ์โทร. 02-354-8530 e-mail : punnapar.raw@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
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                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
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               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236126  PHBS/M น.ส.  ดลพร   พลเยีย่ม  (*)  แผน ก(2) ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร
6236127  PHBS/M น.ส.  นุชนาฎ   แซ่โงว้  (**)  แผน ก(2) ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร
6236128  PHBS/M น.ส.  ทิพวลัย ์  คนดี  (**)  แผน ก(2) ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร
6236129  PHBS/M นาย  วฒิุภทัร   แสนอยู ่ (**)  แผน ก(2) ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ณฐักมล ชาญสาธิตพร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) 
                   รายวิชา PHBS 554 Introduction to Mathematical Statistics 2 หน่วยกิต (Audit)



หนา้ 6

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                   เร่ิมเรียน วนัท่ี 1 - 5 สิงหาคม 2562
                   ค่าลงทะเบียนหน่วยกิาตละ 2,500.-บาท  
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร โทร.02-3548530  e-mail : Jutatip.sil@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว     
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.
                   ณ หอ้ง 3207 ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.ปุณณภา  ระวานนท์
                   โทร. 02-3548530  e-mail : punnapar.raw@mahidol.ac.th
                   
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559



หนา้ 7

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129



หนา้ 8

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 9

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236635  PHET/M น.ส.  ปวีณา   ดลเสมอ  (**)  แผน ก(2) รศ. เนาวรัตน์ เจริญคา้
6236636  PHET/M น.ส.  ลลิดาพร   ปัญญา  (**)  แผน ก(2) รศ. เนาวรัตน์ เจริญคา้

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เนาวรัตน์ เจริญคา้

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวทิยานิพนธ์
                   ยกเวา้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
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                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
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                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
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               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236358  PHOH/D นาย  ทีปพิพฒัน์   เลิศวรายทุธ์  (**)  แบบ 2.1 ศ. พรพิมล กองทิพย์

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. พรพิมล กองทิพย์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมของหลกัสูตรฯ
               
               4.  กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
                   ณ หอ้ง 2702 อาคาร 2 ชั้น 7 ภาควิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
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                   คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นายกอ้งปพนัธ์ุ เหลืองอมรไพศาล
                   โทร. 02-644-4070 ต่อ 102  e-mail : baker_kung1@hotmail.com
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
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                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236354  PHOH/M นาย  ศุภชยั   พลายจนัทร์  (**)  แผน ก(2) ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6236355  PHOH/M น.ส.  ชนิดา   วงษว์ิเชียร  (**)  แผน ก(2) ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6236356  PHOH/M นาย  ณฐัพงค ์  มา้เทศ  (**)  แผน ก(2) ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6236357  PHOH/M นาย  มกรธวชั   อภิสนัตานนท ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวจิยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
               
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
                   หอ้ง 2702 อาคาร 2 ชั้น 7 ภาควิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
                    คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล
                    ติดต่อผูป้ระสานงาน ผศ.ดร.อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
                    โทรศพัท ์02-6444070 ต่อ 102 e-mail:amarin.kon @ mahidol.ac.th 
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
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                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
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               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236335  PHOH/M นาย  ณฐัพิพฒัน์   เท่ียงธรรม  (*)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6236336  PHOH/M นาย  ปียวิทย ์  นวลปาน  (**)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6236337  PHOH/M น.ส.  ฐิติยา   แซ่ก๊ก  (**)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6236338  PHOH/M น.ส.  จินตจุ์ฑา   ฉิมพายพั  (*)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6236339  PHOH/M น.ส.  ปวีณา   วงศรุ่์งโรจน์  (*)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6236340  PHOH/M น.ส.  ณฐัณิชา   บุญทอง  (*)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6236341  PHOH/M นาย  พิสุทธ์ิ   เบญ็จกุล  (**)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6236342  PHOH/M น.ส.  ทิชา   เสริมผล  (**)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6236343  PHOH/M น.ส.  ณิชา   คงทวีศกัด์ิ  (**)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6236344  PHOH/M น.ส.  นวลจุฑา   ช่วยงาน  (**)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6236345  PHOH/M น.ส.  กญัญารัตน์   ไวยพุฒ    แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
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                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีหลกัสูตรกาํหนดใหน้กัศึกษาตอ้งลงทะเบียนก่อนเปิดเรียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                   4.1 รายวิชา PHOH 503 Industrial Hygiene and Occupational Medecine  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 8 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2562
                   ทุกวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์เวลา 09.00 - 16.00 น. 
                   ณ หอ้ง 2707  ชั้น 7 อาคาร 2  ภาควิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 2,500 บาท
                   ประเภทการลงทะเบียน Audit
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   ผศ.ดร.อมัรินทร์ คงทวีเลิศ โทร. 02 - 6444070 ต่อ 102 e-mail : amarin.kon@mahidol.ac.th
                   4.2 รายวิชา PHOH 648 Occupational Health, Safety and Environment Law & Regulation 2 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 8 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2562
                   ทุกวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์เวลา 09.00 - 16.00 น. 
                   ณ หอ้ง 2707  ชั้น 7 อาคาร 2  ภาควิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 2,500 บาท
                   ประเภทการลงทะเบียน Audit
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   ผศ.ดร.อมัรินทร์ คงทวีเลิศ โทร. 02 - 6444070 ต่อ 102 e-mail : amarin.kon@mahidol.ac.th
                  
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
               
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร วนัท่ี 8 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 9.30 น.
                   ณ หอ้ง 2702 ชั้น 7 อาคาร 2  ภาควิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน ผศ.ดร.อมัรินทร์ คงทวีเลิศ โทร. 02-6444070 ต่อ 102 e-mail: amarin.kon@mahidol.ac.th
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               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236632  PHCN/M นาย  ชยัณรงค ์  เลขราบ  (**)  แผน ก(2) รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ
6236633  PHCN/M น.ส.  อธิชา   อินทสุวรรณโณ  (**)  แผน ก(2) รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ
6236634  PHCN/M นาง  วนัทนา   ช่วยสงค ์ (**)  แผน ก(2) รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
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                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
                   ณ หอ้ง 3407 ชั้น 4 อาคาร 3 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสุภาพร  ยญุชานนท์
                   โทร. 02-354-8542 e-mail :  supaporn.yun@mahidol.ac.th
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                  - ขอใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม Mahidol Cove Value
                   วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 18.00 น.
                   ณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                        บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
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                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมี   
                          เง่ือนไขดงัน้ี
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
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               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 28

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236214  PHCN/M น.ส.  สมถวิล   สนิทกลาง  (*)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6236215  PHCN/M น.ส.  ณฐันิช   ขนัหลวง  (*)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6236216  PHCN/M น.ส.  ธนาภรณ์   ป่ินแกว้  (**)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6236217  PHCN/M น.ส.  ชนิดาภา   กล่อมสมบติั  (**)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6236218  PHCN/M น.ส.  กนกพร   แจง้กิตติชยั  (*)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6236219  PHCN/M นาย  เลอเกียรติ   วิชาฤทธ์ิ  (**)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6236220  PHCN/M น.ส.  ขวญัเรือน   ลว้นดี  (**)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6236221  PHCN/M นาย  วฒิุชยั   ลํ้าเลิศ  (**)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6236222  PHCN/M น.ส.  มณีรัตน์   คาํนาค  (**)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6236223  PHCN/M น.ส.  เบญจวรรณ   อ่อนอรรถ  (**)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6236224  PHCN/M น.ส.  วรณิตา   ยอยรู้รอบ  (**)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6236225  PHCN/M น.ส.  ภคัจิรา   เกตุสถิตย ์ (**)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6236226  PHCN/M น.ส.  ดาริกา   สอนกลาง  (**)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นฤมล เอ้ือมณีกลู

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
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               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
                  
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น.
                   ณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  ชั้น 4 อาคาร 3
                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณสุภาพร ยญุชานนท์
                   โทร. 081-7353403 e-mail : tangoon3@hotmail.com, supaporn.yun@mahidol.ac.th
               
                   5.นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วม โครงการ Mahidol Cove Value
                   วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 18.00 น.
                   ณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ชั้น 4 อาคาร 3
                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
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                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
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               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236639  PHIE/M นาง  วรรณวรา   ตณัฑก์ุลรัตน์  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุคนธา ศิริ
6236640  PHIE/M น.ส.  โยษิตา   ทวดอาจ  (**)  แผน ก(2) อ. วรากร โกศยัเสวี
6236641  PHIE/M นาง  ส่่องสี   สิงห์กนั  (**)  แผน ก(2) อ. พีรยา เอกจริยาวฒัน์
6236642  PHIE/M น.ส.  สุภาพร   สารเรือน  (**)  แผน ก(2) อ. สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี
6236643  PHIE/M นาย  ลุกมาน   ดุลยธ์ารา  (**)  แผน ก(2) ศ. ลีรา กิตติกูล
6236644  PHIE/M น.ส.  กนัทิมา   ชูฉตัร  (**)  แผน ก(2) อ. กิติพงษ ์หาญเจริญ
6236645  PHIE/M นาย  ณฐัพงษ ์  หน่อคาํ  (**)  แผน ก(2) ผศ. ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชตกิ์จ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
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                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4.รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้  ปีการศึกษา 2562)  คือ  
                   รายวิชา PHIE 500 INFECTIOUS DISEASES AND DETERMINANTS OF PUBLIC HEALTH 3 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   รศ.มณี ชะนะมา/ผศ.ดร.สุคนธา ศิริ/อ.ดร.สุวรรณา  เชาวน์รัตนกวี 
                   โทร.02 3548528 e-mail : manee.cha@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมกานดา วฒัโนภาส อาคารจรัส ยะมะรัต 
                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พญาไท 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวณฐัภสัสร ศรีคง
                   โทร. 02-3548528  e-mail : Natphatsorn.sri@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
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                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
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               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโรคติดเช้ือและวทิยาการระบาดทางการสาธารณสุข
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236646  PHIE/M นาย  จิรัสย ์  โลกนิมิตร  (**)  แผน ก(2) อ. ชนมช์นก เมืองนาโพธ์ิ
6236647  PHIE/M น.ส.  ประภาพร   ชูเวช  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุคนธา ศิริ
6236648  PHIE/M น.ส.  ณฐันริน   วงษส์นัน่  (**)  แผน ก(2) รศ. วิศิษฎ ์ฉวีพจน์กาํจร
6236649  PHIE/M นาย  เศรษฐพงศ ์  เหล่าจนัทร์  (**)  แผน ก(2) ผศ. ทวี สายวิชยั
6236650  PHIE/M น.ส.  วิสุณี   ประทุมมาตย ์ (*)  แผน ก(2) อ. สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี
6236651  PHIE/M นาย  ภทัร   นนัติอาจ  (**)  แผน ก(2) ผศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชตกิ์จ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชตกิ์จ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               4.รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้  ปีการศึกษา 2562)  คือ  
                   รายวิชา PHIE 500 INFECTIOUS DISEASES AND DETERMINANTS OF PUBLIC HEALTH 3 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2562
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   รศ.มณี ชะนะมา/ผศ.ดร.สุคนธา ศิริ/อ.ดร.สุวรรณา  เชาวน์รัตนกวี 
                   โทร.02 3548528 e-mail : manee.cha@mahidol.edu.
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมกานดา วฒัโนภาส อาคารจรัส ยะมะรัต
                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พญาไท 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวณฐัภสัสร ศรีคง
                   โทร. 02-3548528  e-mail :  natphatsorn.sri@mahidol.edu
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
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                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
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               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236185  PHHE/M น.ส.  รําไพ   รอยเวียงคาํ  (*)  แผน ก(2) รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์
6236186  PHHE/M นาย  ภานุวฒัน์   พิทกัษธ์รรมากุล  (**)  แผน ก(2) ผศ. ภรณี วฒันสมบูรณ์
6236187  PHHE/M น.ส.  ลลิตพรรณ   หมัน่จิตร์  (**)  แผน ก(2) ผศ. มลินี สมภพเจริญ
6236188  PHHE/M น.ส.  พนิดา   ประทุมวนั  (**)  แผน ก(2) รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์
6236189  PHHE/M นาง  พิมพพิ์ชชา   ขนัตี  (**)  แผน ก(2) ผศ. มลินี สมภพเจริญ
6236190  PHHE/M นาย  ทิวากร   หลาบนอก  (**)  แผน ก(2) ผศ. ภรณี วฒันสมบูรณ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               4.รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้  ปีการศึกษา 2562)  คือ  
                   รายวิชา PHHE 620 Health Education and Health Behavior 2 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 17 สิงหาคม 2562
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ.ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์  โทร. 02-3548543 ต่อ 3604  e-mail : manirat.the@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  : วนัท่ี 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น.
                   ณ หอ้ง 3607 ชั้น 6 อาคาร 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณอรัญญา จนัทร  โทร. 0-2354-8543-49 e-mail: aranya.cho@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
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               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236134  PHEH/M น.ส.  นฐัมล   คาํดวงใจ  (**)  แผน ก(2) อ. ชชัวาล สิงหกนัต์
6236135  PHEH/M น.ส.  อริสรา   บาํรุงไทย  (**)  แผน ก(2) อ. ชชัวาล สิงหกนัต์
6236136  PHEH/M น.ส.  ขวญัชนก   แผน่ผา  (**)  แผน ก(2) อ. ชชัวาล สิงหกนัต์
6236137  PHEH/M นาย  ภูมิพฒัน์   วงคม์ณี  (**)  แผน ก(2) อ. ชชัวาล สิงหกนัต์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ชชัวาล สิงหกนัต์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
                  
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
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                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
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                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                            GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                            GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 530  English Academic Writing I
                                            GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
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               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236138  PHEH/M น.ส.  มนสัวรรณ   วรรักษก์ุลวงศ ์   แผน ก(2) อ. ชชัวาล สิงหกนัต์
6236139  PHEH/M น.ส.  สุภาวิตา   สุวรรณศิลป์  (**)  แผน ก(2) อ. ชชัวาล สิงหกนัต์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ชชัวาล สิงหกนัต์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
                 
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
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                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
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                                            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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
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                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236133  PHHI/M น.ส.  สุวดี   คงปาน  (**)  แผน ก(2) อ. ประสงค ์กิติดาํรงสุข

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พิจิตรพงศ ์สุนทรพิพิธ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,700 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท
               
               4.  รายวิชาท่ีตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                    (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561)
                    รายวิชา PHBS 551 Fundamentals of Computer and Informaties 2 หน่วยกิต (Audit)
                    อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต
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                    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                    อาจารย ์ประสงค ์กิติดาํรงสุข  โทร.089-9928168   e-mail : prasong.kit@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 6 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น.
                         ณ ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน อ.ดร.ประสงค ์ กิติดาํรงสุข โทร.089-9928168   e-mail : prasong.kit@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
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               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
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               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236370  PHMP/M นาย  นวพล   จนัทร์แจ่มศรี  (**)  แผน ก(2) ผศ. วิริณธ์ กิตติพิชยั

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วิริณธ์ิ กิตติพิชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. รายวิชาท่ีตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                  (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561)
                  4.1 รายวิชา PHID 501 Current Health Situation and Trend  3 หน่วยกิต (Audit)
                        อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต
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                        เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 - 6 มิถุนายน 2562
                        อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                        ผศ.ดร.ทวี  สายวิชยั  โทร. 02-354-8543-49 ต่อ 1210, 6410  e-mail: tawee.sai@mahidol.ac.th
               
                  4.2 รายวิชา PHBS 500  Introduction to Statistical Analysis  3 หน่วยกิต (Audit)
                        อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต
                        เร่ิมเรียน ตั้งแต่วนัท่ี 7 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562
                        เรียนทุกวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
                        สถานท่ีเรียน หอ้ง 7516 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวสั ด์ิ แดงสวา่ง) คณะสาธารณสุขศาสตร์
                        อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                        ผศ.ณฐักมล  ชาญสาธิตพร  โทร.089-490-8554   e-mail : natkamol.cha@mahidol.ac.th
               
                  4.3 รายวิชา PHCH 604 General Public Health  3 หน่วยกิต (Audit)
                        อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต
                        เร่ิมเรียน ตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562
                        เรียนทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
                        ณ หอ้ง 7516 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวสัด์ิ แดงสวา่ง) คณะสาธารณสุขศาสตร์
                        อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                        ผศ.ทศันีย ์ ศิลาวรรณ    e-mail : tsilawan@gmail.com
                   
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังโอวาท
                   จากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                   วนัท่ี 28 - 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
                   ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และจงัหวดัชลบุรี 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวกฤติญา  โฉมงาม  
                   โทร.085-900-4820  e-mail : kritty2007@gmail.com  
                   
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
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               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนใชก้าํหนดการของหลกัสูตร คือ
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562  ปิดวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562  ปิดวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563
                 
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
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               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236359  PHMP/M น.ส.  ปนดัดา   พณิชีพ  (**)  แผน ข ผศ. วิริณธ์ิ กิตติพิชยั
6236360  PHMP/M น.ส.  ธญัชรัฎฐ ์  ภคัตวงสิน  (*)  แผน ข รศ. ศุภชยั ปิติกุลตงั
6236361  PHMP/M น.ส.  วงศห์ทยั   มีป้อม  (**)  แผน ข รศ. ศุภชยั ปิติกุลตงั
6236362  PHMP/M น.ส.  ศิราณี   คุณาจารย ์ (**)  แผน ข อ. ยวุนุช สตัยสมบูรณ์
6236363  PHMP/M นาย  ศิโรจน์   หาระไชย  (**)  แผน ข อ. ยวุนุช สตัยสมบูรณ์
6236364  PHMP/M น.ส.  จุติกาญจน์   ภูเกา้ลว้น  (*)  แผน ข อ. ศรัณญา เบญจกุล
6236365  PHMP/M น.ส.  ปฐมพร   ฉาบสุวรรณ  (**)  แผน ข อ. ศรัณญา เบญจกุล
6236366  PHMP/M น.ส.  สายฝน   มุ่งงาม  (**)  แผน ข อ. ภูเบศร์ แสงสวา่ง
6236367  PHMP/M น.ส.  อมัราพร   สายสุดใจ  (**)  แผน ข อ. ภูเบศร์ แสงสวา่ง
6236368  PHMP/M น.ส.  ธิดารัตน์   ยกยอ่ง  (**)  แผน ข อ. ณฐันารี เอมยงค์
6236369  PHMP/M น.ส.  สุนาภา   หวงัต่อผล  (*)  แผน ข อ. ณฐันารี เอมยงค์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วิริณธ์ิ กิตติพิชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
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                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               4. รายวิชาท่ีหลกัสูตรกาํหนดใหน้กัศึกษาตอ้งลงทะเบียนก่อนเปิดเรียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                        4.1 รายวิชา PHID 501 Current Health Situation and Trend  3 หน่วยกิต (Audit)
                            อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                            เร่ิมเรียนวนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 - 10 สิงหาคม 2562
                            อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                            ผศ.ดร.ทวี สายวิชยั โทร. 02-3548543-49 ต่อ 1210,6410 e-mail : tawee.sai@mahidol.ac.th
               
                      4.2 รายวิชา PHBS 500 Introduction to Statistical Analysis 3 หน่วยกิต (Audit)
                            อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
                            เร่ิมเรียน ตั้งแต่วนัท่ี 2 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2562 ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 09.00 - 16.00 น.
                            ณ หอ้ง 7516 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวสัด์ิ แดงสวา่ง)
                            คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                            อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                            ผศ.ณฐักมล ชาญสาธิตพร โทร. 089 - 4908554 e-mail : natkamol.cha@mahidol.ac.th
               
                     4.3 รายวิชา PHCH 604 General Public Health 3 หน่วยกิต (Audit)
                           ชาํระค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/หน่วยกิต
                           เร่ิมเรียนตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 8 กนัยายน 2562 ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 9.00 - 16.00 น.
                           ณ หอ้ง 7516 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวสัด์ิ แดงสวา่ง)
                           คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                           อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                           ผศ.ทศันีย ์ศิลาวรรณ e-mail : tsilawan@gmail.com
               
               5.กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 28 - 30 มิ.ย.2562 เวลา 09.00- 16.00 น.
                   ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และจงัหวดัชลบุรี
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.กฤติญา  โฉมงาม  
                   โทร. 085-900-4820  e-mail : kritty2007@gmail.com
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               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 14 กนัยายน 2562 ปิดวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2563
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2563 ปิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                            GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                            GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 530  English Academic Writing I
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                                            GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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วชิาเอกโภชนวทิยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236638  PHPH/M น.ส.  อรณฐั   มุ่งหมาย  (**)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี จงสุวฒัน์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เรวดี จงสุวฒัน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
               
               กาํหนดการเปิด - ปิดภาคเรียนใชก้าํหนดการของหลกัสูตร คือ
                  - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562  ปิดวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562
                  - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562  ปิดวนัท่ี 4 มีนาคม 2563 
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
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                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
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                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236132  PHPH/M นาย  ปิยะณฐั   วิเชียร  (*)  แผน ก(2) ผศ. องัสนา บุญธรรม

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุธรรม นนัทมงคลชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                  
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกการพฒันาระบบสุขภาพชุมชน (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกโภชนวทิยา  (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236377  PHPH/M น.ส.  กรรณิการ์   ตั้งมัน่จิตเจริญ  (*)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี จงสุวฒัน์
6236378  PHPH/M น.ส.  ศุภนิจ   ทบัชยั  (**)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี จงสุวฒัน์
6236379  PHPH/M น.ส.  ชลดา   ภิรมยไ์กรภกัด์ิ  (*)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี จงสุวฒัน์
6236380  PHPH/M นาย  พทัธดนย ์  ภู่ประภาดิลก  (**)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี จงสุวฒัน์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุธรรม นนัทมงคลชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
                  
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
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                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562  ปิดวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562  ปิดวนัท่ี 4 มีนาคม 2563
                 
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
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                             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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
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                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236334  PHPH/M น.ส.  จนัทร์เพญ็   อุปะเก  (*)  แผน ก(2) รศ. สุธรรม นนัทมงคลชยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุธรรม นนัทมงคลชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวสุจิตตา ผาติบณัฑิต
                   โทร.02-3548536 e-mail :suchitta.pha@mahidol.ac.th
                   
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี



หนา้ 78

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                             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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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สาธารณสุขศาสตรดุษฎบัีณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกโภชนาการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236376  PHPH/D น.ส.  เจนจิรา   เลก็อุทยั  (**)  แบบ 2.1 รศ. วราภรณ์ เสถียรนพเกา้

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ปัญญรัตน์ ลาภวงศว์ฒันา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4.รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้  ปีการศึกษา 2562)  คือ  
                   1. รายวิชา PHAD 602 Public Health Administration (Credit)
                   2. รายวิชา PHBS 638 Fundamentals of Biostatistics (Credit)
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สาธารณสุขศาสตรดุษฎบัีณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกโภชนาการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

                   3. รายวิชา PHEP 602 Principle of Epidemiology (Credit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตรและบณัฑิตวิทยาลยั
                มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
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                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      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. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236375  PHPH/D นาย  ฐาปกรณ์   เรือนใจ  (**)  แบบ 2.1 ผศ. สุคนธา ศิริ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ปัญญรัตน์ ลาภวงศว์ฒันา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
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                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
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                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
                   บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
                   ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวทิยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236098  ENTM/M น.ส.  ธานี   แสงอ่อน  (**)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6236099  ENTM/M น.ส.  ถาวรีย ์  เสรีทศัน์  (**)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
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                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
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                             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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ



หนา้ 4

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการส่ิงแวดล้อม
 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236093  ENTM/M นาย  ธนกร   ตั้งเจริญอารีย ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6236094  ENTM/M น.ส.  พวงบุบผา   ดาํไสย  (**)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6236095  ENTM/M น.ส.  บุณฑริกา   จงเลิศมนตรี  (*)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6236096  ENTM/M น.ส.  เมธาวี   เซียงไร้  (**)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6236097  ENTM/M น.ส.  ปภาดา   ศรีสุวรรณ  (**)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวทิยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                            GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                            GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 530  English Academic Writing I
                                            GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236069  ENAS/M นาย  ชวนนัท ์  มาลี  (*)  แผน ก(2) ผศ. กนัต ์ปานประยรู

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. กนัต ์ปานประยรู

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) คือ  
                      รายวิชา ENAS 700 Basic of Natural Resource for Environmental Security
                      วนัท่ีเร่ิมเรียน หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั จาํนวน 3 หน่วยกิต 
                      ประเภทการลงทะเบียน Audit
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                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      ผศ.ดร.ปรียาพร เกิดฤทธ์ิ  โทร. 02- 4415000 ต่อ 1224  e-mail : preeyaporn.koe@mahidol.edu
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
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               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวทิยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
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                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเมืองน่าอยู่และส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยืน
 (ภาคพเิศษ) คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236064  ENLE/M น.ส.  ฐิตาพร   เจริญพร  (*)  แผน ก(2) อ. มณฑิรา ยติุธรรม
6236065  ENLE/M น.ส.  พิมพร์มยั   หาราชยั  (**)  แผน ก(2) อ. มณฑิรา ยติุธรรม

ประธานหลกัสูตร  :  อ. มณฑิรา ยติุธรรม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562) คือ  
                      วิชา ENLE 600 Interactions of Natural Resources and LivableCity
                      เร่ิมเรียนวนัท่ี 2 - 30 กรกฎาคม 2562
                      จาํนวน 3 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียน Audit
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                      อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      อ..ดร.มณฑิรา ยติุธรรม  โทร. 02- 4415000 ต่อ 2201  e-mail : monthira.yut@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
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               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
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               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236586  ENER/D นาย  ชาลี   สีกระมล  (***)  แบบ 1.1 รศ. นาฏสุดา ภูมิจาํนงค์
6236587  ENER/D นาย  อนพชั   มีมัง่คัง่  (**)  แบบ 1.1 รศ. กมัปนาท ภกัดีกุล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นาฏสุดา ภูมิจาํนงค์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. นายชาลี สีกระมล ตอ้งส่งหนงัสือขออนุมติัลาศึกษาต่อจากหน่วยงาน ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน





หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประชากรศึกษา
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236406  SHPE/D นาง  กนัธิมา   ศรีหมากสุก  (**)  แบบ 2.1 ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
6236407  SHPE/D น.ส.  รุ่งรัตน์   พละไกร  (**)  แบบ 2.1 ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประชากรศึกษา
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                         ภาษาองักฤษ  นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                         หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
                
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประชากรศึกษา
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประชากรศึกษา
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236406  SHPE/D นาง  กนัธิมา   ศรีหมากสุก  (**)  แบบ 2.1 ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
6236407  SHPE/D น.ส.  รุ่งรัตน์   พละไกร  (**)  แบบ 2.1 ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
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                         ภาษาองักฤษ  นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                         หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
                
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประชากรศึกษา
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236424  SHSM/M นาย  อนพชั   ขนุทอง  (**)  แผน ก(2) ผศ. พราม อินพรม
6236425  SHSM/M นาย  เอกพจน์   รักอกัษร  (**)  แผน ก(2) ผศ. พราม อินพรม
6236426  SHSM/M น.ส.  ไอลดา   รอดวิเศษ  (*)  แผน ก(2) ผศ. พราม อินพรม
6236427  SHSM/M นาย  กฤติน   ลีลาอร่ามกุล  (**)  แผน ก(2) ผศ. พราม อินพรม
6236428  SHSM/M นาย  ภูษิต   รัชตสิทธิกูล  (**)  แผน ก(2) ผศ. พราม อินพรม
6236429  SHSM/M นาย  พนชักร   กาํไรจรัส  (**)  แผน ก(2) ผศ. พราม อินพรม
6236430  SHSM/M น.ส.  ศรัญญา   พูลผล  (*)  แผน ก(2) ผศ. พราม อินพรม
6236431  SHSM/M นาย  สุรปัฏก ์  ช่ืนภิรมย ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. พราม อินพรม
6236432  SHSM/M นาย  ณฐัพงษ ์  ศรีใส  (**)  แผน ก(2) ผศ. พราม อินพรม
6236433  SHSM/M นาย  ปรเมษฐ ์  นามนวล  (**)  แผน ก(2) ผศ. พราม อินพรม
6236434  SHSM/M จ.ต.  ธนภูมิ   เครือคาํขาว  (**)  แผน ก(2) ผศ. พราม อินพรม

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พราม อินพรม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี   
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
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               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร
                         หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
                
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
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               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
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                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236045  SHSS/M น.ส.  ญาดา   วิชยัดิษฐ  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ สงคป์ระชา

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สุภาภรณ์ สงคป์ระชา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี   
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ   
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร
                         หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณภานุการณ์  สนใจ  โทร.098-2692950 e-mail : panukarn.son@mahidol.ac.th
                
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
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                                            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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236048  SHMS/D นาย  เอกภพ   สิทธิวรรณธนะ  (**)  แบบ 2.1 ผศ. เพญ็จนัทร์ ประดบัมุข เชอร์เรอร์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ณฐัณีย ์มีมนต์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี   
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2.  ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ  
                              เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวชิาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                              ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                              GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                              GRID 530 : English  Academic Writing I
                              GRID 531 : English  Academic Writing II
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236436  SHMS/M น.ส.  พรหมศิริ   หนองเหลก็    แผน ก(2) ผศ. เพญ็จนัทร์ ประดบัมุข เชอร์เรอร์
6236437  SHMS/M ร.ท.หญิง  พิจิตรา   บุตรสิมมา  (*)  แผน ก(2) ผศ. เพญ็จนัทร์ ประดบัมุข เชอร์เรอร์
6236438  SHMS/M น.ส.  เบญจวรรณ   รุ่งเรือง  (**)  แผน ก(2) ผศ. เพญ็จนัทร์ ประดบัมุข เชอร์เรอร์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เพญ็จนัทร์ ประดบัมุข เชอร์เรอร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี   
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
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                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                  4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                        หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                    
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                             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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาศาสนากบัการพฒันา
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236404  SHRD/D นาย  กรฤทธ์   ปัญจสุนทร  (**)  แบบ 2.1 รศ. ปกรณ์ สิงห์สุริยา
6236405  SHRD/D พระมหา  สมพงษ ์  วงศใ์หญ่  (***)  แบบ 2.1 รศ. ปกรณ์ สิงห์สุริยา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ปกรณ์ สิงห์สุริยา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวทิยานิพนธ์  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                  4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
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                         ภาษาองักฤษ  นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                  4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศหลกัสูตรฯ
                         หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางอรวรรณ  เอกเอ้ือมณี  โทร.089-480-3499  e-mail : orawan.eku@mahidol.ac.th
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาติดตามเร่ืองผลคะแนนภาษาองักฤษ และดาํเนินการใหมี้ผลผา่นภายใน 1 ปีการศึกษา
               
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
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               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ



หนา้ 4

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาศาสนากบัการพฒันา
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236046  SHRD/M นาย  มงคล   เนาวก์ระโทก  (**)  แผน ก(2) ผศ. อาํนาจ ยอดทอง
6236047  SHRD/M น.ส.  กษิญา   ธรรมะตระกูล  (*)  แผน ก(2) ผศ. อาํนาจ ยอดทอง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อาํนาจ ยอดทอง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี   
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
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                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                  4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                        ติดต่อผูป้ระสานงานหลกัสูตร นางอรวรรณ  เอกเอ้ือมณี  โทร.089-480-3499  e-mail : orawan.eku@mahidol.ac.th
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาติดตามเร่ืองผลคะแนนภาษาองักฤษ และดาํเนินการใหมี้ผลผา่นภายใน 1 ปีการศึกษา 
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
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                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                            GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                            GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 530  English Academic Writing I
                                            GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
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                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236276  SHPP/M นาย  คณพศ   ขนัวงษ ์ (*)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กมลพร สอนศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี   
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ   
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                         หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
                         ผูป้ระสานงาน นางนํ้าออ้ย  คาํช่ืน  โทร.062-2156569 e-mail : namooyk8@gmail.com
                         
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
               
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมี   
               เง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                            GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
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                                            GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 530  English Academic Writing I
                                            GRID 531  English Academic Writing II และ
                                            ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                            GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                            GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236386  SHPP/M น.ส.  ธชักมล   ปรองดอง  (**)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6236387  SHPP/M นาย  ณฐั   นาคเกษม  (**)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6236388  SHPP/M น.ส.  ทศัพร   สงัเกตกิจ  (**)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6236389  SHPP/M นาย  สุทธิพงษ ์  อชัฌาพงศ ์   แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6236390  SHPP/M น.ส.  รุ่งทิพา   แซ่เตียว  (**)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6236391  SHPP/M นาย  มงคล   สมเจตนา  (**)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6236392  SHPP/M ร.ต.ท.  วศิน   มีประดิษฐ  (**)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6236393  SHPP/M น.ส.  พาณิภคั   ธนวิโรจน์กุล  (**)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6236394  SHPP/M น.ส.  จารุวรรณ   จิตภูธโรจน์  (**)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6236395  SHPP/M น.ส.  ณปภชั   จนัทรนคร  (**)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6236396  SHPP/M น.ส.  บุษยรัตน์   ศรีคง  (**)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กมลพร สอนศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี   
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
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               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                  ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                         ติดต่อต่อผูป้ระสานงาน นางนํ้าออ้ย  คาํช่ืน  โทร. 062-2156569  e-mail: namooyk8@gmail.com
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
               (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  



หนา้ 3

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 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. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                              ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
               
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
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                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                           โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                           ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                           ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหดน จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่
                           กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลกัสูตรนานาชาติ)
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236333  PYSP/M น.ส.  ศรัญญา   ขนุจนั  (**)  แผน ก(2) รศ. อาทร ร้ิวไพบูลย์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อาทร ร้ิวไพบูลย์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
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                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                            GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
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                                            GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 530  English Academic Writing I
                                            GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236323  PYSP/D พ.ญ.  ปรีชญา   วงษก์ระจ่าง  (**)  แบบ 1.1 รศ. อุษา ฉายเกลด็แกว้

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อาทร ร้ิวไพบูลย์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236331  PYPC/M นาย  จกัรกฤษณ์   สิงห์บุตร  (**)  แผน ก(2) รศ. จิรภรณ์ องัวิทยาธร

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. จิรภรณ์ องัวิทยาธร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 75,000 บาท
                   
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
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                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
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                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผลติภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพ่ือสุขภาพ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236328  PYNF/M น.ส.  พรสรร   สุวรรณกลาง  (**)  แผน ก(2) ผศ. อรสา สุริยาพนัธ์
6236329  PYNF/M น.ส.  กนกวรรณ   เกษร  (*)  แผน ก(2) อ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์
6236330  PYNF/M น.ส.  เสาร์วดี   เป้านอ้ย  (*)  แผน ก(2) อ. พิมพิกา กาญจนดาํเกิง

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                  
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
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                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
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                                            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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
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                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236444  NSPN/M น.ส.  เกศสุดา   สตันาโค  (*)  แผน ก(2) รศ. วนิดา เสนะสุทธิพนัธุ์
6236445  NSPN/M น.ส.  หทยัชนก   พิศุทธ์ิพฒันา  (*)  แผน ก(2) รศ. วนิดา เสนะสุทธิพนัธุ์
6236446  NSPN/M น.ส.  สิรินทรา   ยาแกว้  (*)  แผน ก(2) รศ. วนิดา เสนะสุทธิพนัธุ์
6236447  NSPN/M น.ส.  ศรัณยภ์ทัร   เปล่ียนมณ๊  (*)  แผน ก(2) รศ. วนิดา เสนะสุทธิพนัธุ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วนิดา เสนะสุทธิพนัธ์ุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี  
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
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                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร
                         วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00-16.00 น.
                         ณ หอ้ง 217 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวญาณาภรณ์  ธารีเทียน   โทร.02-441-5333 ต่อ 2542
                         e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
                
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   5.1 รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2562 รวมทั้งตารางสอน คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ใหน้กัศึกษา
                         ทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
                   5.2 หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                         โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (วนั/เวลา ท่ีจะสมคัรเขา้อบรมจะแจง้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม)
                         5.2.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้สรีรวิทยา จาํนวน 5 วนั ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
                                  ทุกหลกัสูตร ยกเวน้ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม, 1-2, 5-6 สิงหาคม 2562)
                         5.2.2 อบรมโปรแกรม SPSS          จาํนวน 1 วนั ค่าลงทะเบียน 300 บาท/คน
                                  (วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562) ทุกหลกัสูตร โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละคร่ึงวนั
                 5.3  พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562)
                    
                  *ทั้งน้ี   หากจาํนวนผูส้มคัรของทุกรอบท่ีผา่นการสอบคดัเลือก รวมแลว้ไม่ถึง 5 คน ทางหลกัสูตรของดรับเขา้ศึกษา
               ในปีการศึกษา 2562*
               
               ผูป้ระสานงาน  น.ส.กาญจนา  คงวารี            e-mail: kanjana.kon@mahidol.edu 
                                        น.ส.สุรียรั์ตน์  ดีสั้น              e-mail: sureerat.dee@mahidol.edu
                                        น.ส.ญาณาภรณ์  ธารีเทียน    e-mail: yanaporn.tha@mahidol.ac.th
               โทร.02-441-5333 ต่อ 2542-3
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก
 คณะพยาบาลศาสตร์

                
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               
               
               
               



หนา้ 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 คณะพยาบาลศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236470  NSAN/M น.ส.  โชษิกาวรรณ   มณีโชติ    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236471  NSAN/M น.ส.  ทิพวลัย ์  มีทรัพย ์ (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236472  NSAN/M น.ส.  นลินทิพย ์  นิรันดร์ทวีชยั    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236473  NSAN/M น.ส.  สุรียพ์ร   ทองเชิด  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236474  NSAN/M ร.ท.หญิง  สุพรรณี   เฮา้ชุน  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236475  NSAN/M นาย  จิรพงศ ์  ศรีเทพ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236476  NSAN/M นาย  นรินทร์   พิพฒันวรคุณ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236477  NSAN/M นาย  อาทิตย ์  เอ่ยไฉน  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236478  NSAN/M ร.อ.หญิง  ศศิธร   ธรรมชาติ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236479  NSAN/M น.ส.  อนญัญา   พุทธวงค ์ (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236480  NSAN/M น.ส.  จิดาภา   ยอดระบาํ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236481  NSAN/M น.ส.  กรองกาญจน์   กาญจนีย ์ (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236482  NSAN/M น.ส.  กญัญาพชัร   ศรีฟ้า  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236483  NSAN/M น.ส.  ณฐัชญา   ชยัผดุง  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236484  NSAN/M น.ส.  กนกวรรณ   ลือชา    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236485  NSAN/M น.ส.  เปรมิกา   ธงยศ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236486  NSAN/M น.ส.  วรัญญา   ปักษา  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236487  NSAN/M น.ส.  กมลชนก   เจริญวงษา  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236488  NSAN/M น.ส.  มณีรัตน์   ชาวบล  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236489  NSAN/M ร.อ.หญิง  จุรีลกัษณ์   คาํเจริญ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236490  NSAN/M น.ส.  พรพรรณ   แสนคาํ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236491  NSAN/M น.ส.  นภทัร   รัตนหงษา  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236492  NSAN/M พ.ต.ต.หญิง  ฉวีวรรณ   ประนางรอง  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236493  NSAN/M น.ส.  ธนาทิพย ์  ป่ินชาญชยัยทุธ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236494  NSAN/M น.ส.  ช่อผกา   มุ่งงาม  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
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                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี  
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร
                         วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00-16.00 น.
                         ณ หอ้ง 217 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวกาญจนา  คงวารี  โทร.02-441-5333 ต่อ 2543
                         e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
                
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   5.1 รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2562 รวมทั้งตารางสอน คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ใหน้กัศึกษา
                         ทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
                   5.2 หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                         โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (วนั/เวลา ท่ีจะสมคัรเขา้อบรมจะแจง้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม)
                         5.2.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้สรีรวิทยา จาํนวน 5 วนั ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
                                  ทุกหลกัสูตร ยกเวน้ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม, 1-2, 5-6 สิงหาคม 2562)
                         5.2.2 อบรมโปรแกรม SPSS          จาํนวน 1 วนั ค่าลงทะเบียน 300 บาท/คน
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                                  (วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562) ทุกหลกัสูตร โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละคร่ึงวนั
                 5.3  พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562)
                    
                 *ทั้งน้ี   หากจาํนวนผูส้มคัรของทุกรอบท่ีผา่นการสอบคดัเลือก รวมแลว้ไม่ถึง 5 คน ทางหลกัสูตรของดรับเขา้ศึกษา
               ในปีการศึกษา 2562*
               
               ผูป้ระสานงาน  น.ส.กาญจนา  คงวารี            e-mail: kanjana.kon@mahidol.edu 
                                        น.ส.สุรียรั์ตน์  ดีสั้น              e-mail: sureerat.dee@mahidol.edu
                                        น.ส.ญาณาภรณ์  ธารีเทียน    e-mail: yanaporn.tha@mahidol.ac.th
               โทร.02-441-5333 ต่อ 2542-3
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
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               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
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                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               
               
               
               
               



หนา้ 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 (ภาคพเิศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236498  NSAN/M น.ส.  จิตรานนัต ์  กงวงษ ์ (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236499  NSAN/M น.ส.  อุดมลกัษณ์   ตระกูลมีนกั  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236500  NSAN/M น.ส.  ศิริรัตน์   เหิมสุวรรณ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236501  NSAN/M น.ส.  ทิพยรัตน์   กนัทะวงค ์ (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236502  NSAN/M น.ส.  ประภาพร   แสงสุวรรณ    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236503  NSAN/M น.ส.  ประภสัสร   สเลลานนท ์ (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6236504  NSAN/M น.ส.  ณชัชนิกานต ์  เทพกิจ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี  
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
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               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร
                         วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00-16.00 น.
                         ณ หอ้ง 217 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวกาญจนา  คงวารี   โทร.02-441-5333 ต่อ 2543
                         e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
                
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   5.1 รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2562 รวมทั้งตารางสอน คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ใหน้กัศึกษา
                         ทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
                   5.2 หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                         โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (วนั/เวลา ท่ีจะสมคัรเขา้อบรมจะแจง้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม)
                         5.2.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้สรีรวิทยา จาํนวน 5 วนั ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
                                  ทุกหลกัสูตร ยกเวน้ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม, 1-2, 5-6 สิงหาคม 2562)
                         5.2.2 อบรมโปรแกรม SPSS          จาํนวน 1 วนั ค่าลงทะเบียน 300 บาท/คน
                                  (วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562) ทุกหลกัสูตร โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละคร่ึงวนั
                  5.3 พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562)
                    
                 *ทั้งน้ี   หากจาํนวนผูส้มคัรของทุกรอบท่ีผา่นการสอบคดัเลือก รวมแลว้ไม่ถึง 5 คน ทางหลกัสูตรของดรับเขา้ศึกษา
               ในปีการศึกษา 2562*
               
               ผูป้ระสานงาน  น.ส.กาญจนา  คงวารี            e-mail: kanjana.kon@mahidol.edu 
                                        น.ส.สุรียรั์ตน์  ดีสั้น              e-mail: sureerat.dee@mahidol.edu
                                        น.ส.ญาณาภรณ์  ธารีเทียน    e-mail: yanaporn.tha@mahidol.ac.th
               โทร.02-441-5333 ต่อ 2542-3
               
               
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
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               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236505  NSMH/M น.ส.  อาํไพ   โพธ์ิคาํ  (*)  แผน ก(2) รศ. นพพร วอ่งสิริมาศ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นพพร วอ่งสิริมาศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี  
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ   
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท  
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร
                         วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00-16.00 น.
                         ณ หอ้ง 217 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวสุรียรั์ตน์  ดีสั้น   โทร.02-441-5333 ต่อ 2543
                         e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
                
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   5.1 รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2562 รวมทั้งตารางสอน คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ใหน้กัศึกษา
                         ทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
                   5.2 หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                         โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (วนั/เวลา ท่ีจะสมคัรเขา้อบรมจะแจง้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม)
                         5.2.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้สรีรวิทยา จาํนวน 5 วนั ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
                                  ทุกหลกัสูตร ยกเวน้ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม, 1-2, 5-6 สิงหาคม 2562)
                         5.2.2 อบรมโปรแกรม SPSS          จาํนวน 1 วนั ค่าลงทะเบียน 300 บาท/คน
                                  (วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562) ทุกหลกัสูตร โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละคร่ึงวนั
                   5.3  พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562)
                    
                   *ทั้งน้ี   หากจาํนวนผูส้มคัรของทุกรอบท่ีผา่นการสอบคดัเลือก รวมแลว้ไม่ถึง 5 คน ทางหลกัสูตรของดรับเขา้ศึกษา
               ในปีการศึกษา 2562*
               
               ผูป้ระสานงาน  น.ส.กาญจนา  คงวารี            e-mail: kanjana.kon@mahidol.edu 
                                        น.ส.สุรียรั์ตน์  ดีสั้น              e-mail: sureerat.dee@mahidol.edu
                                        น.ส.ญาณาภรณ์  ธารีเทียน    e-mail: yanaporn.tha@mahidol.ac.th
               โทร.02-441-5333 ต่อ 2542-3
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
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               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
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                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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 (ภาคพเิศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236506  NSMH/M น.ส.  นิรันญา   นฤพนัธ์  (*)  แผน ก(2) รศ. นพพร วอ่งสิริมาศ
6236507  NSMH/M น.ส.  นนัทนา   สิงห์ทวีศกัด์ิ  (**)  แผน ก(2) รศ. นพพร วอ่งสิริมาศ
6236508  NSMH/M น.ส.  ผกามาศ   ขนัขาว  (*)  แผน ก(2) รศ. นพพร วอ่งสิริมาศ
6236509  NSMH/M วา่ท่ีร.ต.หญิง  พรนิภา   เตชะเต่ย  (**)  แผน ก(2) รศ. นพพร วอ่งสิริมาศ

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  พิณภรณ์   มะติยาภกัด์ิ  (**)(x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  2 น.ส.  สานิดตรี   เฉียงเหนือ  (**)(x)  แผน ก(2)

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นพพร วอ่งสิริมาศ

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

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี  
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
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               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร
                         วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00-16.00 น.
                         ณ หอ้ง 217 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวสุรียรั์ตน์  ดีสั้น   โทร.02-441-5333 ต่อ 2543
                         e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
                
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   5.1 รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2562 รวมทั้งตารางสอน คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ใหน้กัศึกษา
                         ทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
                   5.2 หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                         โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (วนั/เวลา ท่ีจะสมคัรเขา้อบรมจะแจง้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม)
                         5.2.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้สรีรวิทยา จาํนวน 5 วนั ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
                                  ทุกหลกัสูตร ยกเวน้ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม, 1-2, 5-6 สิงหาคม 2562)
                         5.2.2 อบรมโปรแกรม SPSS          จาํนวน 1 วนั ค่าลงทะเบียน 300 บาท/คน
                                  (วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562) ทุกหลกัสูตร โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละคร่ึงวนั
                  5.3  พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562)
                    
                   *ทั้งน้ี   หากจาํนวนผูส้มคัรของทุกรอบท่ีผา่นการสอบคดัเลือก รวมแลว้ไม่ถึง 5 คน ทางหลกัสูตรของดรับเขา้ศึกษา
               ในปีการศึกษา 2562*
               
               ผูป้ระสานงาน  น.ส.กาญจนา  คงวารี            e-mail: kanjana.kon@mahidol.edu 
                                        น.ส.สุรียรั์ตน์  ดีสั้น              e-mail: sureerat.dee@mahidol.edu
                                        น.ส.ญาณาภรณ์  ธารีเทียน    e-mail: yanaporn.tha@mahidol.ac.th
               โทร.02-441-5333 ต่อ 2542-3
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
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                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236346  NSNS/D น.ส.  ทิพยว์รรณ   บุณยาภรณ์  (**)  แบบ 2.1 รศ. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์ิ
6236347  NSNS/D นาง  เยาวลกัษณ์   คุมขวญั  (***)  แบบ 2.1 รศ. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์ิ
6236348  NSNS/D น.ส.  องัศณา   คลา้ยสุข  (***)  แบบ 2.1 รศ. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์ิ
6236349  NSNS/D น.ส.  สุภาภรณ์   คงพรหม  (***)  แบบ 2.1 รศ. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์ิ
6236350  NSNS/D น.ส.  สุดารัตน์   สิมเสน  (***)  แบบ 2.1 รศ. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์ิ
6236351  NSNS/D นาง  ฮสัณาฐ ์  โต๊ะพา  (**)  แบบ 2.1 รศ. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์ิ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์ิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               



หนา้ 2

พยาบาลศาสตรดุษฎบัีณฑิต
 คณะพยาบาลศาสตร์

               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
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                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
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                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236510  NSMY/M น.ส.  ศศิภา   เหมประภา    แผน ก(2) ผศ. วรรณา พาหุวฒันกร
6236511  NSMY/M น.ส.  องัสุมา   เดง็ระกีนา  (*)  แผน ก(2) ผศ. วรรณา พาหุวฒันกร
6236512  NSMY/M ร.ต.หญิง  ไพลิน   ฐิติโชติรัตนา    แผน ก(2) ผศ. วรรณา พาหุวฒันกร
6236513  NSMY/M ร.ท.หญิง  เกตุวดี   แกว้ปลัง่  (*)  แผน ก(2) ผศ. วรรณา พาหุวฒันกร
6236514  NSMY/M น.ส.  วิภาวี   ร่ืนชู  (*)  แผน ก(2) ผศ. วรรณา พาหุวฒันกร
6236515  NSMY/M น.ส.  กุณธิดา   กุลภทัร์แสงทอง  (*)  แผน ก(2) ผศ. วรรณา พาหุวฒันกร
6236516  NSMY/M น.ส.  ทิพยฤ์ทยั   คุณป้อง  (*)  แผน ก(2) ผศ. วรรณา พาหุวฒันกร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วรรณา พาหุวฒันกร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี  
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร
                         วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00-16.00 น.
                         ณ หอ้ง 217 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวสุรียรั์ตน์  ดีสั้น   โทร.02-441-5333 ต่อ 2543
                         e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
                
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   5.1 รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2562 รวมทั้งตารางสอน คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ใหน้กัศึกษา
                         ทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
                   5.2 หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                         โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (วนั/เวลา ท่ีจะสมคัรเขา้อบรมจะแจง้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม)
                         5.2.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้สรีรวิทยา จาํนวน 5 วนั ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
                                  ทุกหลกัสูตร ยกเวน้ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม, 1-2, 5-6 สิงหาคม 2562)
                         5.2.2 อบรมโปรแกรม SPSS          จาํนวน 1 วนั ค่าลงทะเบียน 300 บาท/คน
                                  (วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562) ทุกหลกัสูตร โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละคร่ึงวนั
                  5.3  พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562)
                    
                   *ทั้งน้ี   หากจาํนวนผูส้มคัรของทุกรอบท่ีผา่นการสอบคดัเลือก รวมแลว้ไม่ถึง 5 คน ทางหลกัสูตรของดรับเขา้ศึกษา
               ในปีการศึกษา 2562*
               
               ผูป้ระสานงาน  น.ส.กาญจนา  คงวารี            e-mail: kanjana.kon@mahidol.edu 
                                        น.ส.สุรียรั์ตน์  ดีสั้น              e-mail: sureerat.dee@mahidol.edu
                                        น.ส.ญาณาภรณ์  ธารีเทียน    e-mail: yanaporn.tha@mahidol.ac.th
               โทร.02-441-5333 ต่อ 2542-3
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
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                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั



หนา้ 4

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ์
 คณะพยาบาลศาสตร์

               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวทิยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               
               
               



หนา้ 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 (ภาคพเิศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236522  NSCN/M น.ส.  เพียงหทยั   ก่ิงสงัวาล  (*)  แผน ก(2) รศ. รักชนก คชไกร
6236523  NSCN/M น.ส.  อิศรา   สกุลประกอบกิจ  (*)  แผน ก(2) รศ. รักชนก คชไกร
6236524  NSCN/M นาง  ทิพวลัย ์  เปียสะคร้าน  (**)  แผน ก(2) รศ. รักชนก คชไกร
6236525  NSCN/M นาย  ปกครอง   พงษพ์ฒันพิสิฐ  (**)  แผน ก(2) รศ. รักชนก คชไกร
6236526  NSCN/M นาง  พรพรรณ   แดงบวั  (**)  แผน ก(2) รศ. รักชนก คชไกร
6236527  NSCN/M นาย  เลอเกียรติ   วิชาฤทธ์ิ  (**)  แผน ก(2) รศ. รักชนก คชไกร
6236528  NSCN/M นาง  นิภา   ปานเสน่ห์  (**)  แผน ก(2) รศ. รักชนก คชไกร
6236529  NSCN/M น.ส.  พิมพช์นก   ทองพรรณ  (**)  แผน ก(2) รศ. รักชนก คชไกร

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  พิชญา   ชูสนุก  (**)(x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  2 น.ส.  ณฐัธีรา   ฐิตวรนนัท ์ (**)(x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  3 นาย  วงศกร   เหมืองใจมา  (**)(x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  4 นาง  สิรินรักษ ์  ไชยสมบูรณ์  (**)(x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  5 น.ส.  สุทธิประภา   บุญมาลี  (**)(x)  แผน ก(2)

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. รักชนก คชไกร

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

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม



หนา้ 2

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 (ภาคพเิศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี  
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร
                         วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00-16.00 น.
                         ณ หอ้ง 217 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวกาญจนา  คงวารี  โทร.02-441-5333 ต่อ 2543
                         e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
                
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   5.1 รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2562 รวมทั้งตารางสอน คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ใหน้กัศึกษา
                         ทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
                   5.2 หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                         โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (วนั/เวลา ท่ีจะสมคัรเขา้อบรมจะแจง้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม)
                         5.2.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้สรีรวิทยา จาํนวน 5 วนั ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
                                  ทุกหลกัสูตร ยกเวน้ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม, 1-2, 5-6 สิงหาคม 2562)
                         5.2.2 อบรมโปรแกรม SPSS          จาํนวน 1 วนั ค่าลงทะเบียน 300 บาท/คน
                                  (วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562) ทุกหลกัสูตร โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละคร่ึงวนั
                   5.3  พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562)
                    
                     *ทั้งน้ี   หากจาํนวนผูส้มคัรของทุกรอบท่ีผา่นการสอบคดัเลือก รวมแลว้ไม่ถึง 5 คน ทางหลกัสูตรของดรับเขา้ศึกษา
               ในปีการศึกษา 2562*
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               ผูป้ระสานงาน  น.ส.กาญจนา  คงวารี            e-mail: kanjana.kon@mahidol.edu 
                                        น.ส.สุรียรั์ตน์  ดีสั้น              e-mail: sureerat.dee@mahidol.edu
                                        น.ส.ญาณาภรณ์  ธารีเทียน    e-mail: yanaporn.tha@mahidol.ac.th
               โทร.02-441-5333 ต่อ 2542-3
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
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                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                            GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                            GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2   GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                            GRID 530  English Academic Writing I
                                            GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
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                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวจัิยประชากรและสังคม
 สถาบันวจัิยประชากรและสังคม

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236313  PRPR/D นาย  วีรภาคย ์  ซาํศิริพงษ ์   แบบ 2.1 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6236314  PRPR/D นาย  ลิลิต   วรวฒิุสุนทร    แบบ 2.1 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6236315  PRPR/D นาย  โชคนิติพฒัน์   วิสูญ  (**)  แบบ 2.1 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6236316  PRPR/D นาง  กสิณา   ล้ิมสมานพนัธ์  (**)  แบบ 2.1 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6236317  PRPR/D น.ส.  ณฐัพร   โตภะ  (**)  แบบ 2.1 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6236318  PRPR/D น.ส.  โศภิต   นาสืบ  (**)  แบบ 2.1 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6236319  PRPR/D นาย  ดนุสรณ์   โพธารินทร์  (**)  แบบ 2.1 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6236320  PRPR/D น.ส.  รุ่งรัตน์   พละไกร  (**)  แบบ 2.1 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6236321  PRPR/D นาย  ยชญร์วินทร์   จรบุรมย ์ (**)  แบบ 2.1 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
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                              GRID 531 : English  Academic Writing II
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
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               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236371  PRPR/M นาย  สิทธิชาติ   สมตา  (**)  แผน ก(2) ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์
6236372  PRPR/M น.ส.  ธนพร   เกิดแกว้  (*)  แผน ก(2) ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์
6236373  PRPR/M น.ส.  ปาจรีย ์  เป้ียวน่ิม  (**)  แผน ก(2) ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์
6236374  PRPR/M นาย  ณฐัวฒิุ   ชีวพิทกัษผ์ล  (**)  แผน ก(2) ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวจิยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
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                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวจัิยประชากรและสังคม
 สถาบันวจัิยประชากรและสังคม

                             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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562



หนา้ 4

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวจัิยประชากรและสังคม
 สถาบันวจัิยประชากรและสังคม

               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236195  MTMT/M น.ส.  เบญจมาศ   นนัตา    แผน ก(2) ผศ. โชติรส พลบัพลึง
6236196  MTMT/M น.ส.  ณิชกานต ์  พฤทธ์ิภูมิ  (**)  แผน ก(2) ผศ. โชติรส พลบัพลึง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. โชติรส พลบัพลึง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา
               
               4. รายวิชาท่ีตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   4.1 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน ใหล้งทะเบียนรายวิชาดงัต่อไปน้ี
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology จาํนวน 3 หน่วยกิต 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

                   หน่วยกิตละ 1,800 บาท ประเภทการลงทะเบียน Credit
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562)
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง)
                   
                   4.2 สาํหรับ น.ส.ณิชกานต ์พฤทธ์ิภูมิ ใหล้งทะเบียนเพิ่มเติมรายวิชาดงัต่อไปน้ี
                   รายวิชา MTID 516 Introduction to Medical Technology Profession  จาํนวน 1 หน่วยกิต 
                   ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 1,800 บาท ประเภทการลงทะเบียน Audit
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562)
                   กาํหนดการเรียนหลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                    
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
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                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
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                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                               งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                               25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                               โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                               โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236191  MTRT/M น.ส.  ญาณจัฉรา   องัธนดิลก    แผน ก(2) อ. วิวฒัน์ โอวศิริกุล

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ยทุธพล วิเชียรอินทร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 15,000 บาท
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
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                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                               25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                               โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                               โทรสาร 0 2441 9129
                     ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                     หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                     ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                     โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                     ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236495  DTOP/M น.ส.  ณฐัพร   สุขประเสริฐ  (*)  แผน ก(2) รศ. พิศลย ์เสนาวงษ์
6236496  DTOP/M น.ส.  ยศยา   แหลมหลกั    แผน ก(2) รศ. พิศลย ์เสนาวงษ์

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  พิชญาพร   รัตติ  (x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  2 น.ส.  พชัรา   กองยศสืบ  (*)(x)  แผน ก(2)

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. พิศลย ์เสนาวงษ์

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

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
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                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  :  วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมภาควิชาทนัตกรรมหตัถการและวิทยาเอน็โดดอนต ์ชั้น 14 
                   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน  นางทรรศนนัทน์ ขนุรักษา  โทร. 02-2007825-26 e-mail : tuchsanan@hotmail.co.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562  ปิดวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562   ปิดวนัท่ี 30 เมษายน 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                        บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมี   
                          เง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
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                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                               งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                               25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                               โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                               โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 



หนา้ 12

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมหัตถการ
 คณะทนัตแพทยศาสตร์

                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 13

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
วชิาเอกทนัตกรรมทัว่ไป คณะทนัตแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236440  DTDT/C น.ส.  พิชชาภสัร์   สุพรรณศรี               ผศ. ปิยพรรณา พุม่ผลึก
6236441  DTDT/C นาง  ศรัณภสัร์   แมนสุมิตร์ชยั               ผศ. ปิยพรรณา พุม่ผลึก
6236442  DTDT/C น.ส.  วรัญญู   เสริมเกษมสิน               ผศ. ปิยพรรณา พุม่ผลึก
6236443  DTDT/C น.ส.  ศศิประไพ   วีระทตัพนัธ์               ผศ. ปิยพรรณา พุม่ผลึก

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  สุนิสา   สุจิตตอ์นนัต ์ (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  2 น.ส.  ชมพูนุท   อุยสุย  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  3 น.ส.  ดารณี   วณิชตนัติพงษ ์ (**)(x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  4 น.ส.  จรีพร   ศรัทธาสุข  (**)(x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  5 น.ส.  ศิรณา   รัตนราศรี  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  6 นาย  ธชัยณฐั   ปิงวงค ์ (**)(x)             

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สมศกัด์ิ ไมตรีรัตนะกลุ

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

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
วชิาเอกทนัตกรรมทัว่ไป คณะทนัตแพทยศาสตร์

               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   3.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   3.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  :  วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
                   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา ชั้น 7 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน  น.ส.ประกายมาศ  ศรีสวสัด์ิ  โทร. 02-2007852  e-mail : prakaimat.sis@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562  ปิดวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562   ปิดวนัท่ี 24 เมษายน 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
วชิาเอกทนัตกรรมทัว่ไป คณะทนัตแพทยศาสตร์

               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                               งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                               25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                               โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                               โทรสาร 0 2441 9129
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                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236448  DTDT/C น.ส.  ณฐันรี   แยม้สาย               อ. ศุภศนัส์ ทิศทวีรัตน์
6236449  DTDT/C น.ส.  อาภากร   วรหาญ  (*)             อ. ศุภศนัส์ ทิศทวีรัตน์
6236450  DTDT/C น.ส.  ธนญัญา   พูนภกัดี               อ. ศุภศนัส์ ทิศทวีรัตน์

สาํรองอนัดบัท่ี  1 ร.ท.หญิง  จิดาภา   บวัศรี  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  2 น.ส.  สินีนนัท ์  ศิวชาติ  (x)             

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สมศกัด์ิ ไมตรีรัตนะกลุ

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

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
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               3. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   3.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   3.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  :  วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมภาควิชาทนัตกรรมหตัถการและวิทยาเอน็โดดอนต ์ชั้น 14 
                   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน  นางทรรศนนัทน์ ขนุรักษา  โทร. 02-2007825-26 e-mail : tuchsanan@hotmail.co.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562  ปิดวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562   ปิดวนัท่ี 30 เมษายน 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
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               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                               งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                               25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                               โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                               โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th



หนา้ 20

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
วชิาเอกทนัตกรรมหัตถการ คณะทนัตแพทยศาสตร์

                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
วชิาเอกปริทนัตวทิยา คณะทนัตแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236675  DTDT/C น.ส.  สุมณี   ไทรทอง               อ. กลัยภ์ทัร ตนัศรีรัตนวงศ์
6236676  DTDT/C นาย  พีร์   โตโพธ์ิไทย               อ. กลัยภ์ทัร ตนัศรีรัตนวงศ์
6236677  DTDT/C ทพญ.  ฟ้าใส   พร้อมจิตร               อ. กลัยภ์ทัร ตนัศรีรัตนวงศ์
6236678  DTDT/C น.ส.  กปัปิยา   เชาวกุล               อ. กลัยภ์ทัร ตนัศรีรัตนวงศ์
6236679  DTDT/C นาย  ณฐัวฒิุ   เจียรวาปี  (**)             อ. กลัยภ์ทัร ตนัศรีรัตนวงศ์
6236680  DTDT/C นาย  สรวิศ   เจนธนสาร               อ. กลัยภ์ทัร ตนัศรีรัตนวงศ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สมศกัด์ิ ไมตรีรัตนะกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. รายวิชาท่ีตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) 



หนา้ 2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
วชิาเอกปริทนัตวทิยา คณะทนัตแพทยศาสตร์

                   3.1 รายวิชา DTPE 810 Principles of Molecular Biology
                   เร่ิมเรียน วนัท่ี 27 พ.ค. - 19 ก.ค. 62
                   จาํนวน 1 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียน Audit
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   รศ.ดร. สุภาณี รัศมีมาสเมือง โทร. 02- 2007841 ต่อ 0  e-mail : supanee.ras@mahidol.ac.th
                   3.2 รายวิชา DTPE 811 Periodontal Microbiology and Immunology
                   เร่ิมเรียน วนัท่ี 27 พ.ค. - 19 ก.ค. 62
                   จาํนวน 1 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียน Audit
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   รศ.ดร. สุภาณี รัศมีมาสเมือง โทร. 02- 2007841 ต่อ 0  e-mail : supanee.ras@mahidol.ac.th    
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน  นางสาวปภาวรินทร์ พจนพิมล  โทร. 02-2007841 ต่อ 0 e-mail : paphawarin.poc@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                



หนา้ 3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
วชิาเอกปริทนัตวทิยา คณะทนัตแพทยศาสตร์

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                               งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                               25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                               โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                               โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
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                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236451  DTDT/C นาย  เรืองฤทธ์ิ   มัน่คง               รศ. สมศกัด์ิ ไมตรีรัตนะกุล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สมศกัด์ิ ไมตรีรัตนะกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   3.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   3.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
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               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                               งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                               25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                               โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                               โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236452  DTDT/C น.ส.  ฑิฆมัพร   สุรัตนไชยวณิชย ์              ศ. อรสา ไวคกุล
6236453  DTDT/C นาย  ปรัชญานนัท ์  รุจิชินวงศ ์              ศ. อรสา ไวคกุล
6236454  DTDT/C นาง  ธชาธร   รอดเช้ือ               ศ. อรสา ไวคกุล
6236455  DTDT/C น.ส.  เบญจพร   วรปาณิ               ศ. อรสา ไวคกุล
6236456  DTDT/C น.ส.  พณัณิตา   ลีฬหากาญจน์               ศ. อรสา ไวคกุล
6236457  DTDT/C น.ส.  สิริพชัร   ตฤติยศิริ               ศ. อรสา ไวคกุล
6236458  DTDT/C น.ส.  ชวลัรัตณ์   จนัทร์พินิจรัตน์  (*)             ศ. อรสา ไวคกุล
6236459  DTDT/C น.ส.  ศิรดา   ไชยศิริ               ศ. อรสา ไวคกุล
6236460  DTDT/C น.ส.  อลิตตา   พรมชยั               ศ. อรสา ไวคกุล
6236461  DTDT/C น.ส.  สิริรัตน์   สินไชย               ศ. อรสา ไวคกุล
6236462  DTDT/C นาย  ณฐันนท ์  ฉายะ               ศ. อรสา ไวคกุล
6236463  DTDT/C น.ส.  ชมพูนุท   เยีย่มศุภโชค               ศ. อรสา ไวคกุล
6236464  DTDT/C น.ส.  ณฐัชา   โชติธนาการ               ศ. อรสา ไวคกุล
6236465  DTDT/C ทพ.  ธีรเวท   บณัฑิตยธรรม               ศ. อรสา ไวคกุล
6236466  DTDT/C นาย  ธรรมนูญ   บุญขาํ               ศ. อรสา ไวคกุล
6236467  DTDT/C นาย  กนัตภณ   สุดฮะ  (*)             ศ. อรสา ไวคกุล
6236468  DTDT/C น.ส.  พิชญา   สิทธิโชคพนัธ์               ศ. อรสา ไวคกุล
6236469  DTDT/C นาย  สรวชั   เวทวฒันาพิบูล  (**)             ศ. อรสา ไวคกุล

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  นนัทิชา   เรืองชยันิคม  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  2 น.ส.  ธนวรรณ   ผณินทรารักษ ์ (*)(x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  3 ทพ.  หรคุณ   ชุติมาเทวินทร์  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  4 นาย  ธงทอง   คนธภกัดี  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  5 น.ส.  พิชามญชุ ์  พวงสุวรรณ  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  6 น.ส.  ภณัฑิรา   อรุณรัตนา  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  7 ทพ.  เศรษฐโชค   แสงสุริโยทยั  (x)             

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สมศกัด์ิ ไมตรีรัตนะกลุ

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

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
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               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   3.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   3.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  :  วนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมภาควิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล ชั้น 13 
                   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน  คุณกมลทิพย ์จิตรอาํพนั  โทร. 02-2007845 
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
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               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 31 มกราคม 2563
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2563   ปิดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
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               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                               งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                               25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                               โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                               โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236497  DTDT/M น.ส.  บุณยนุช   สุขสวา่ง  (**)  แผน ก(2) รศ. สิริบงัอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ

สาํรองอนัดบัท่ี  1 นาย  กนัตภณ   เก้ือหนุน  (x)  แผน ก(2)

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. ณฐัเมศร์ วงศสิ์ริฉตัร

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

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
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               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  :  วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
                   ณ หอ้งประชุม B4 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน  น.ส.ประกายมาศ ศรีสวสัด์ิ  โทร. 02-2007852 email : prakaimat.sis@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562  ปิดวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562   ปิดวนัท่ี 24 เมษายน 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
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                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                               งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                               25/25  ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                               โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                               โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม



หนา้ 32

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกทนัตกรรมทัว่ไปขั้นสูง คณะทนัตแพทยศาสตร์

                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกทนัตกรรมสําหรับเด็ก คณะทนัตแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236615  DTDT/M น.ส.  วิไล   อริยะวฒิุกุล    แผน ก(2) ผศ. ภทัรวดี ลีลาทวีวฒิุ
6236616  DTDT/M นาย  ภูชิต   โลกิตสถาพร    แผน ก(2) ผศ. ภทัรวดี ลีลาทวีวฒิุ
6236617  DTDT/M น.ส.  อรย   เทศน์สาลี  (**)  แผน ก(2) ผศ. ภทัรวดี ลีลาทวีวฒิุ

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  ลิลินดา   ศรีสุนทรไท  (x)  แผน ก(2)

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. ณฐัเมศร์ วงศสิ์ริฉตัร

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

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 8,000 บาท/หน่วยกิต
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกทนัตกรรมสําหรับเด็ก คณะทนัตแพทยศาสตร์

               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 125,000 บาท
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  :  วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.
                   ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน  ผศ.ทพญ.อภิวนัทน์ สมุทรคีรี  โทร. 081-4383774  e-mail: apiwan.dan@mahidol.ac.th
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   ขอใหน้กัศึกษาจดัเตรียมฟันกรามนํ้านมท่ีถอนแลว้ เพื่อการฝึกปฏิบติัการการรักษารากฟันนํ้านม คนละ 2 ซ่ี
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตร และบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่น
               ตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร
               หลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป
                         
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกทนัตกรรมสําหรับเด็ก คณะทนัตแพทยศาสตร์

               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                               งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                               25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                               โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                               โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมรากเทยีม (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะทนัตแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236517  DTIM/M นาย  วรภทัร   จรางกุล    แผน ก(2) รศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริญ
6236518  DTIM/M น.ส.  ชนญัชิดา   เอ้ือวิทยาศุภร    แผน ก(2) รศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริญ
6236519  DTIM/M นาย  ธราธิป   กุลโชติรัตน์    แผน ก(2) รศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริญ
6236520  DTIM/M น.ส.  ธญัพร   ลีลารัตน์รุ่งเรือง    แผน ก(2) รศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริญ
6236521  DTIM/M น.ส.  บงกช   พฒันโกวิท    แผน ก(2) รศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริญ

สาํรองอนัดบัท่ี  1 นาย  จรุงวิทย ์  หล่อวิเชียรรุ่ง  (*)(x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  2 น.ส.  ชนกานต ์  ธิติยกุต ์ (x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  3 นาย  กุลพชัร์   อิงคธนาชยั  (x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  4 นาย  วรงค ์  วรเศวต  (x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  5 ทพ.  กวิน   สิปิยารักษ ์ (x)  แผน ก(2)

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริญ

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

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
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               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของคณะทนัตแพทยศาสตร์ (นกัศึกษาหลงัปริญญา)  
                   วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 - 16.00 น. ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   4.3 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  :  วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562  เวลา 12.00 - 16.00 น.
                   ณ หอ้ง A8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน  นายสมบติั พิกลุทอง  โทร. 02-2007642  e-mail: sombat.pik@mahidol.ac.th
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   ขอใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมสาํหรับนกัศึกษาหลงัปริญญาของคณะทนัตแพทยศาสตร์ ประจาํปี 2562
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
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                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
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               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                               งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                               25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                               โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                               โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236530  DTGR/M น.ส.  สุภาณี   เจียมอนุกูลกิจ  (**)  แผน ก(2) รศ. ชูชยั อนนัตม์านะ
6236531  DTGR/M น.ส.  อรวรรณ   เจริญกุล  (*)  แผน ก(2) รศ. ชูชยั อนนัตม์านะ
6236532  DTGR/M น.ส.  รัฐนนัท ์  โล่ศุภกาญจน์    แผน ก(2) รศ. ชูชยั อนนัตม์านะ
6236533  DTGR/M น.ส.  ศศิประไพ   วีระทตัพนัธ์    แผน ก(2) รศ. ชูชยั อนนัตม์านะ
6236534  DTGR/M ทพญ.  ทียารัชต ์  จกัรพนัธุ์ ณ อยธุยา  (*)  แผน ก(2) รศ. ชูชยั อนนัตม์านะ

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  วรัญญู   เสริมเกษมสิน  (x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  2 น.ส.  พชัรา   กองยศสืบ  (*)(x)  แผน ก(2)

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. พจมาน ศรีนวรัตน์

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

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
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               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของคณะทนัตแพทยศาสตร์ (นกัศึกษาหลงัปริญญา)  
                   วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 - 16.00 น. ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   4.3 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   ขอใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมสาํหรับนกัศึกษาหลงัปริญญาของคณะทนัตแพทยศาสตร์ ประจาํปี 2562
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
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                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
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                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                               25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                               โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                               โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236213  GRAS/M นาง  กนกวรรณ   สุวรรณรงค ์   แผน ก(2) ผศ. มรกต ไมยเออร์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. มรกต ไมยเออร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี   
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ   
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                         หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
                         
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
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                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
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                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236230  EGIT/M น.ส.  โสรวีร์   ยนัตะ  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236231  EGIT/M นาย  ภมร   หงสวฒัน์    แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236232  EGIT/M น.ส.  ดุจเดือน   ปรีชาบุญฤทธ์ิ  (*)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236233  EGIT/M นาย  วรวิทย ์  พยงุเกียรติบวร  (*)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236234  EGIT/M นาย  สุพจน์   อานมณี  (**)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236235  EGIT/M น.ส.  ฐิติกานต ์  เฉยบาํรุง  (*)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236236  EGIT/M นาย  ภทัรพงศ ์  ศรถวิล  (**)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236237  EGIT/M นาย  วรากร   เสียงเพราะ  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236238  EGIT/M นาย  วรวฒิุ   ขนัตี  (*)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236239  EGIT/M นาย  คิรินทร์   ศรีสุภาพ  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236240  EGIT/M น.ส.  ปรียานุช   ปึงวิไล  (**)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236241  EGIT/M นาย  สุวิชา   ทองหยด  (*)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236242  EGIT/M นาย  พิชญ ์  วชัโรบล    แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236243  EGIT/M นาย  กฤติมา   สุวรรณโพธ์ิรุ่ง    แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236244  EGIT/M นาย  เชาวลิต   สายจนัทร์  (**)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236245  EGIT/M น.ส.  สุภทัรา   วนัโทน  (**)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236246  EGIT/M น.ส.  พลอยไพลิน   สงัฆนาม  (**)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236247  EGIT/M น.ส.  ทวินนัท ์  สุขใหม่  (**)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236248  EGIT/M น.ส.  สุทธิดา   แกว้เกาะ  (**)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236249  EGIT/M นาย  ประดิษฐธ์ร   พชัรอุบลเกษม  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236250  EGIT/M นาย  อิสกนัต ์  ฐิตศิริ    แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236251  EGIT/M นาย  สุทธิภทัร   ยิม้เล้ียง  (**)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งเขา้อบรม โครงการฝึกอบรมและปฏิบติัการเตรียมความพร้อมดา้นวิชาการ
                   ระหวา่งวนัท่ี 3-4 สิงหาคม 2562  จาํนวน 12 ชัว่โมง
                  ค่าฝึกอบรม  เหมาจ่าย 5,000 บาท
                   
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ  ผศ.สุภาภรณ์  เกียรติสิน
                   โทรศพัท ์02-889-2138 ต่อ 6300-2  e-mail : supaporn.kit@mahidol.edu
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
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               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 17 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 11 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 24  พฤษภาคม 2563
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
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               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                      งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236419  EGBE/D น.ส.  กานตพ์าจี   ศรแกว้    แบบ 2.1 ผศ. วรากร เจริญสุข

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ยศชนนั วงศส์วสัด์ิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต   3,750 บาท/หน่วยกิต  
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 120,000  บาท  
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
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                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
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                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                       งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                  25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                  โทร.  0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236420  EGBE/M น.ส.  อรณิช   ตั้งนิรามยั    แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
6236421  EGBE/M น.ส.  ฉฏัฐสุดา   สนัติสุข    แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
6236422  EGBE/M นาย  ทิวตัถ ์  อุดมเลิศสิริกุล    แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  50,000 บาท  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
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                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวชิาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
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                             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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
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                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236197  EGIE/M นาย  สรวิชญ ์  เกตุบุญลือ  (**)  แผน ข อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์
6236198  EGIE/M นาย  ดนุพงษ ์  ภู่ดาํรงค ์ (**)  แผน ข อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   



หนา้ 13

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี



หนา้ 14

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

                             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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ



หนา้ 15

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 16

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236202  EGMI/M น.ส.  กาญจนาภรณ์   จนัโสดา  (**)  แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
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                                           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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
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                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236044  EGEA/M นาย  มนสัศกัด์ิ   ฉายชูวงษ ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. ธชัชะ จุลชาต

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ธชัชะ จุลชาต

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนจะตอ้งรายงานตวั และชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
                   ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 ตามประกาศ
                   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัความถูกตอ้งของประวติันกัศึกษาใหม่ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ คือ 
                         - ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 3,200 บาท 
                         ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาสามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ได ้ 
                         ตั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด
               
                     สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษา
                   ไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํเนินการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลกาํหนด 
                   จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี)
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
               (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 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. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                              ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
               
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                           โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                           ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหดน จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่
                           กรณีใดทั้งส้ิน
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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236411  EGCO/M ส.อ.  ธีรพงศ ์  ทรงธิบาย  (*)  แผน ก(2) อ. กลกรณ์ วงศภ์าติกะเสรี
6236412  EGCO/M นาย  อชิระ   รติวรากรกุล  (**)  แผน ข อ. วศิน สุทธิฉายา
6236413  EGCO/M น.ส.  นาถยา   ลํ่าสนั  (**)  แผน ก(2) อ. วศิน สุทธิฉายา
6236414  EGCO/M น.ส.  อารีรัตน์   ทพัวงศ ์ (**)  แผน ก(2) อ. ลลิตา นฤปิยะกุล
6236415  EGCO/M น.ส.  อารีพร   ทพัวงศ ์ (**)  แผน ก(2) อ. ลลิตา นฤปิยะกุล
6236416  EGCO/M นาย  อานิก   เวพาสยนนัท ์ (**)  แผน ข อ. กลกรณ์ วงศภ์าติกะเสรี
6236417  EGCO/M นาย  ชยัยศ   โชติ  (**)  แผน ก(2) อ. นริศ หนูหอม
6236418  EGCO/M น.ส.  ทิรัชชา   คณาคุปต ์ (*)  แผน ก(2) อ. นริศ หนูหอม

ประธานหลกัสูตร  :  อ. นริศ หนูหอม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
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                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. - 16.00  น.
                   ณ  หอ้ง 6271  อาคาร 3 ชั้น 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์
                    ติดต่อผูส้านงาน : นางสาวพลอยไพลิน  เพชรแอน  โทรศพัท ์02-889-2138  ต่อ 6267  
                    e-mail : ploypailin.pet@gmail.com
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
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                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
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               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236209  EGIT/D นาย  ณรงคศ์กัด์ิ   สุขมา  (**)  แบบ 1.1 รศ. อดิศร ลีลาสนัติธรรม
6236210  EGIT/D น.ส.  อณศัยา   ชาวเวียง  (**)  แบบ 2.1 อ. สมิทธิ ดารากร ณ อยธุยา
6236211  EGIT/D นาย  นวพล   เทพนรินทร์  (**)  แบบ 1.1 ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6236212  EGIT/D นาย  ศาศวตั   มาลยัวงศ ์ (**)  แบบ 1.1 ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมและปฏิบติัการเตรียมความพร้อมดา้นวิชาการ
                   ระหวา่งวนัท่ี 3-4 สิงหาคม 2562  จาํนวน 12 ชัว่โมง
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                   ค่าฝึกอบรม  เหมาจ่าย 5,000 บาท
                   
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ  ผศ.สุภาภรณ์  เกียรติสิน
                   โทรศพัท ์02-889-2138 ต่อ 6300-2  e-mail : supaporn.kit@mahidol.edu
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2.  ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ  
                              เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                              ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                              GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
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                              GRID 530 : English  Academic Writing I
                              GRID 531 : English  Academic Writing II
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
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                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236254  EGLS/M น.ส.  พิมพอ์ปัสร   บุญปัญญา  (**)  แผน ข ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินขยั
6236255  EGLS/M น.ส.  รติมา   ใจดี    แผน ข ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินขยั
6236256  EGLS/M นาย  อนุกูล   ช่ืนอารมย ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินขยั
6236257  EGLS/M ภ.ญ.  อตฏิกา   เพญ็ตระการ  (*)  แผน ข อ. เดชรัตน์ สมัฤทธ์ิ
6236258  EGLS/M น.ส.  พิชญาพร   แก่นสาร  (*)  แผน ข อ. เดชรัตน์ สมัฤทธ์ิ
6236259  EGLS/M นาย  ชยักาญจน์   ตั้งมัน่คงวรกูล  (**)  แผน ข อ. รวินกานต ์ศรีนนท์
6236260  EGLS/M น.ส.  เภณิกา   เบญจโชติช่วง  (**)  แผน ก(2) อ. รวินกานต ์ศรีนนท์
6236261  EGLS/M น.ส.  จิดาภา   เหลืองโพธ์ิแมน  (**)  แผน ก(2) อ. รวินกานต ์ศรีนนท์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
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                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
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               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
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                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาระบบขนส่งทางราง (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236408  EGRS/M นาย  สมเกียรติ   โกสินทร์ตระการ    แผน ก(2) อ. ศิรดล ศิริธร

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ภูมินท ์กิระวานิช

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                  ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  50,000 บาท
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
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                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาระบบขนส่งทางราง (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236203  RSRD/M ร.อ.หญิง  นนัทภทัร   พงศศิ์ริศาสตร์  (*)  แผน ข อ. วรางคณา รัชตะวรรณ
6236204  RSRD/M น.ส.  ขวญัฤทยั   สวา่งศรี  (**)  แผน ก(2) อ. อรอนงค ์สงเจริญ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. สุจิตรา เขียวศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี   
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   4.1  รายวิชา RSRS 502 : Psychology of Disabilities  2 หน่วยกิต (Audit)
                          อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต  
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                          เรียนระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
                          อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                          อาจารย ์ดร.วรางคณา  รัชตะวรรณ โทร.02-889-5315-9 ต่อ 1243  
                          e-mail : warangkana6365@gmail.com ,  warangkana.rat@mahidol.ac.th 
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น. 
                         ณ อาคารอาํนวยการ วิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ผูป้ระสานงาน น.ส.จินตนา  ขนุสุทน และ นางศิริพร  ทศันิยม  โทร.02-889-5315-9 ต่อ 1234, 1235
                         e-mail : jintana.khu@mahidol.ac.th , jintana_khun@hotmail.com , siriporn.tas@mahidol.ac.th 
                         
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
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               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
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                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วชิาเอกการบริหารงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236227  RSRD/M น.ส.  พฒัน์ปภาวณัย ์  อ่าวเจริญ  (**)  แผน ก(2) อ. ธรรม จตุนาม
6236228  RSRD/M นาย  คุณากร   สุวรรณเนตร  (**)  แผน ข อ. สุจิตรา เขียวศรี
6236229  RSRD/M นาย  บุญเลิศ   โพธ์ิตาด  (**)  แผน ก(2) อ. ธรรม จตุนาม

ประธานหลกัสูตร  :  อ. สุจิตรา เขียวศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี   
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   4.1  รายวิชา RSRS 502 : Psychology of Disabilities  2 หน่วยกิต (Audit)
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                          อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต  
                          เรียนระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
                          อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                          อาจารย ์ดร.วรางคณา  รัชตะวรรณ โทร.02-889-5315-9 ต่อ 1243  
                          e-mail : warangkana6365@gmail.com ,  warangkana.rat@mahidol.ac.th 
               
               5. ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาดงัรายนามต่อไปน้ี เขา้ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนของวิทยาลยัราชสุดา
                   โดยจะแจง้กาํหนดการใหท้ราบภายหลงั
                   5.1 น.ส.พฒัน์ปภาวลัย ์ อ่าวเจริญ
                   5.2 นายคุณากร  สุวรรณเนตร 
               
               6. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   6.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   6.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น. 
                         ณ อาคารอาํนวยการ วิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ผูป้ระสานงาน น.ส.จินตนา  ขนุสุทน และ นางศิริพร  ทศันิยม  โทร.02-889-5315-9 ต่อ 1234, 1235
                         e-mail : jintana.khu@mahidol.ac.th , jintana_khun@hotmail.com , siriporn.tas@mahidol.ac.th 
                     
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
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               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236435  RSRD/M น.ส.  ชมยัพร   พรเจริญวิวฒัน์  (**)  แผน ข อ. สุจิตรา เขียวศรี

ประธานหลกัสูตร  :  อ. สุจิตรา เขียวศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี   
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา RSRS 502 : Psychology of Disabilities  2 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต  
                   เรียนระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
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                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   อาจารย ์ดร.วรางคณา  รัชตะวรรณ โทร.02-889-5315-9 ต่อ 1243  
                   e-mail :  warangkana.rat@mahidol.ac.th , warangkana6365@gmail.com 
               
               5. ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา เขา้ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนของวิทยาลยัราชสุดา 
                   โดยจะแจง้กาํหนดการใหท้ราบภายหลงั
                    
               6. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   6.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   6.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น. 
                         ณ อาคารอาํนวยการ วิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ผูป้ระสานงาน น.ส.จินตนา  ขนุสุทน และ นางศิริพร  ทศันิยม  โทร.02-889-5315-9 ต่อ 1234, 1235
                         e-mail : jintana.khu@mahidol.ac.th , jintana_khun@hotmail.com , siriporn.tas@mahidol.ac.th 
                         
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
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               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิม่เติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
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                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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 (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236397  RSES/M น.ส.  อรวรรณ   จงโปร่งกลาง    แผน ก(2) ผศ. ธีรศกัด์ิ ศรีสุรกุล
6236398  RSES/M น.ส.  เกวลิน   เสรีพุกกะณะ  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธีรศกัด์ิ ศรีสุรกุล
6236399  RSES/M น.ส.  จินตนา   ธินอ้ยวงค ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. ธีรศกัด์ิ ศรีสุรกุล
6236400  RSES/M วา่ท่ีร.ต.  มารวนั   มือแนง  (**)  แผน ก(2) ผศ. ปิยะรัตน์ นุชผอ่งใส
6236401  RSES/M นาย  อภิวฒัน์   เตชะสุริยวรกุล  (**)  แผน ก(2) ผศ. ปิยะรัตน์ นุชผอ่งใส
6236402  RSES/M น.ส.  สิทธยา   นกัปราชญ ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. ปิยะรัตน์ นุชผอ่งใส
6236403  RSES/M น.ส.  ศิรประภา   เกียรติธารัย  (**)  แผน ก(2) ผศ. ปิยะรัตน์ นุชผอ่งใส

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ปิยะรัตน์ นุชผอ่งใส

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี   
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น. 
                         ณ อาคารอาํนวยการ วิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ผูป้ระสานงาน นางศิริพร  ทศันิยม  โทร.02-889-5315-9 ต่อ 1234  e-mail : siriporn.tas@mahidol.ac.th 
                         
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
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               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
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                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236535  SPSS/M นาย  นพพล   แสนช่ืน    แผน ก(2) ผศ. วารี วิดจายา
6236536  SPSS/M น.ส.  นทิรา   ร่วมวิญญูชยั  (*)  แผน ก(2) ผศ. วารี วิดจายา
6236537  SPSS/M น.ส.  พิมพนิ์ภา   โภควิทิตกุล  (**)  แผน ก(2) ผศ. วารี วิดจายา
6236538  SPSS/M นาย  ล่าฟ้า   ดวงรัตน์  (**)  แผน ก(2) ผศ. วารี วิดจายา
6236539  SPSS/M น.ส.  ศิวาภรณ์   ศรีเพช็ร์  (*)  แผน ก(2) ผศ. วารี วิดจายา
6236540  SPSS/M นาย  อติวณัณ์   แกว้นิลทอง  (**)  แผน ก(2) ผศ. วารี วิดจายา
6236541  SPSS/M น.ส.  ณิชนนัทน์   บุญประจง  (**)  แผน ก(2) ผศ. วารี วิดจายา
6236542  SPSS/M นาย  ปารเมศ   ศรีนุ่ม  (**)  แผน ก(2) ผศ. วารี วิดจายา
6236543  SPSS/M นาย  จิรภทัร   ตั้งเกียรติตรง  (**)  แผน ก(2) ผศ. วารี วิดจายา

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วารี วิดจายา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SPSS 531 Exercise Physiology  2 หน่วยกิต (Audit)
                   รายวิชา SPSS 601 Trends in Sports Science and Technology  2 หน่วยกิต (Credit)
                   ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 1,800 บาท
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   ผศ. วารี วิดจายา  e-mail : waree.widjaja@yahoo.com
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. 
                         ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสระวา่ยนํ้า วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.ศิริลกัษณ์ ยานกลูวงศ ์ โทร. 087-6737421  e-mail : sirilug.yan@mahidol.ac.th
               
               5. นกัศึกษาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษาต่อตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานของหลกัสูตร 
                   ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา
 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา

               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย



หนา้ 4

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา
 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา

               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และคณะพยาบาลศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236591  NRNS/D น.ส.  อภิญญา   กุลทะเล    แบบ 2.1 ผศ. พรทิพย ์มาลาธรรม
6236592  NRNS/D น.ส.  ปรียาภรณ์   ประยงคก์ุล  (***)  แบบ 2.1 ผศ. พรทิพย ์มาลาธรรม
6236593  NRNS/D นาง  สุภาวดี   เจริญวานิช    แบบ 2.1 ผศ. พรทิพย ์มาลาธรรม
6236594  NRNS/D น.ส.  วรินทร   จนัทรมณี    แบบ 2.1 รศ. ทศันี ประสบกิตติคุณ
6236595  NRNS/D น.ส.  เนาวรัตน์   เสนาไชย  (***)  แบบ 2.1 ผศ. พรทิพย ์มาลาธรรม
6236596  NRNS/D นาง  สุชาวดี   รุ่งแจง้  (**)  แบบ 2.1 ผศ. พรทิพย ์มาลาธรรม
6236597  NRNS/D น.ส.  อมรรัตน์   ดีบุญโณ  (**)  แบบ 2.1 ผศ. พรทิพย ์มาลาธรรม
6236598  NRNS/D น.ส.  ชนิดา   ธนสารสุธี  (**)  แบบ 2.1 รศ. ทศันี ประสบกิตติคุณ
6236599  NRNS/D น.ส.  จิรวรรณ   มาลา  (**)  แบบ 2.1 รศ. ทศันี ประสบกิตติคุณ

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  สุภลกัษณ์   เชยชม  (x)  แบบ 2

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พรทิพย ์มาลาธรรม

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

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
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               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมของหลกัสูตร คือ 
                         1. นางสาวอภิญญา กลุทะเล 
                         2. นางสาวปรียาภรณ์ ประยงคก์ลุ 
                         3. นางสุภาวดี เจริญวานิช
                         4. นางสาววรินทร จนัทรมณี
                         5. นางสาวเนาวรัตน์ เสนาไชย
                         6. นางสุชาวดี รุ่งแจง้
                         7. นางสาวอมรรัตน์ ดีบุญโณ
                         8. นางสาวชนิดา ธนสารสุธี
               
                   3.2 ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ นางสาวจิรวรรณ มาลา
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และคณะพยาบาลศาสตร์

               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง



หนา้ 4

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และคณะพยาบาลศาสตร์

                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236152  TMTM/D นาย  วีรากร   ธิจุมปา  (*)  แบบ 2.1 ผศ. วิริชดา ปานงาม
6236153  TMTM/D นาย  ภูริทตัต ์  สิญจนาคม  (**)  แบบ 2.1 ผศ. อุไร ไชยศรี
6236154  TMTM/D นาย  วิทูรบณัฑิต   จนัทร์ดี  (**)  แบบ 2.2 ผศ. อุไร ไชยศรี

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อุไร ไชยศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
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                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                    ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236148  TMTM/M น.ส.  บุณฑริก   บุญรอด    แผน ก(2) รศ. อุรุษา แทนขาํ
6236149  TMTM/M น.ส.  ศิรประภา   สุดสมัฤทธ์ิ  (*)  แผน ก(2) ผศ. อุษา บุญยนื
6236150  TMTM/M น.ส.  มธุสร   วงศส์วสัด์ิ  (*)  แผน ก(2) รศ. พรรณเพญ็ วิริยเวชกุล
6236151  TMTM/M นาย  เอกพจน์   แช่มเกษม  (*)  แผน ก(2) รศ. อุรุษา แทนขาํ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อุรุษา แทนขาํ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวจิยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
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                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

                             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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
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               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236544  CFHD/M น.ส.  ศิรประภา   ต่ายหลี  (*)  แผน ก(2) ผศ. ปนดัดา ธนเศรษฐกร
6236545  CFHD/M น.ส.  ณฐัวรรณ   สุทธิสนธ์ิ  (*)  แผน ก(2) ผศ. สาวิตรี ทยานศิลป์
6236546  CFHD/M น.ส.  กุลลณิษฐ ์  ศกัยว์ณิชกุล  (*)  แผน ก(2) ผศ. บญัญติั ยงยว่น

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. บญัญติั ยงยว่น

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
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                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  :  วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 17.00 น. 
                   ณ สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน  น.ส.ชาลิดา อรัญทิมา  โทร. 087-1992461  e-mail: chalidaaran@gmail.com
                   
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

                             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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                               งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                               25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                               โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                               โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562



หนา้ 4

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 (ภาคพเิศษ) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236557  CFHD/M วา่ท่ีร.ต.  อมรชยั   รัตนโสภา  (*)  แผน ก(2) อ. อธิวฒัน์ เจ่ียวิวรรธน์กุล
6236558  CFHD/M น.ส.  อจัฉรา   คงสนทนา  (*)  แผน ก(2) ผศ. วสุนนัท ์ชุ่มเช้ือ
6236559  CFHD/M น.ส.  ดลฤดี   เจียมจิโรจน์  (*)  แผน ก(2) ผศ. วิมลทิพย ์มุสิกพนัธ์
6236560  CFHD/M น.ส.  เรืองอุไร   อมรไชย  (*)  แผน ก(2) อ. นนทสรวง กลีบผึ้ง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. บญัญติั ยงยว่น

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 (ภาคพเิศษ) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  :  วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 17.00 น. 
                   ณ สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน  น.ส.ชาลิดา อรัญทิมา  โทร. 087-1992461  e-mail: chalidaaran@gmail.com
                   
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 (ภาคพเิศษ) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                               งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                               25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                               โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                               โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 



หนา้ 4

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 (ภาคพเิศษ) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236049  NUNU/D นาย  อลงกต   สิงห์โต  (**)  แบบ 2.1 ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6236050  NUNU/D นาง  สรินทร   พฒัอาํพนัธ์  (***)  แบบ 2.1 ผศ. จินตนา ศิริวราศยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นลินี จงวิริยะพนัธ์ุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายอลงกต สิงห์โต
                   3.2 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ในอตัรา 30,000 บาท คือ นางสรินทร พฒัอาํพนัธ์
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) คือ  
                      รายวิชา RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry  
                      วนัท่ีเรียน หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

                      จาํนวน 2 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียน Audit
                      อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                      สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้ท่ี
                      นางสุดารัตน์ เช้ือพรหม (เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา)  โทร. 02-8002380 ต่อ 405  
                      e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2.  ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ  
                              เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                              ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

                              GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                              GRID 530 : English  Academic Writing I
                              GRID 531 : English  Academic Writing II
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 



หนา้ 4

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 5

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236051  RANU/M น.ส.  วนัวิสาข ์  รุ่งโรจน์  (*)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6236052  RANU/M น.ส.  ปราณี   ศรีหมาด  (**)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6236053  RANU/M นาย  พิชิตชยั   ไม่สะพร่าว  (**)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6236054  RANU/M น.ส.  พสิษฐา   พนัฤทธ์ิดาํ  (**)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นลินี จงวิริยะพนัธ์ุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 20,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) คือ  
                      รายวิชา RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry  



หนา้ 6

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

                      วนัท่ีเรียน หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                      จาํนวน 2 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียน Audit
                      อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                      สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้ท่ี 
                      นางสุดารัตน์ เช้ือพรหม (เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา)  โทร. 02-8002380 ต่อ 405  
                      e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร



หนา้ 7

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170



หนา้ 8

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 9

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 (ภาคพเิศษ) โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236055  RANU/M น.ส.  รชยา   รัตนการุณย ์   แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6236056  RANU/M น.ส.  กรรณิการ์   ตั้งมัน่จิตเจริญ  (*)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6236057  RANU/M นาย  กนัติสุข   ธะนีบุญ  (**)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6236058  RANU/M น.ส.  อริสรา   อุดมธนชยั  (**)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6236059  RANU/M น.ส.  จรินยา   ไชยชนะบุตร  (**)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6236060  RANU/M นาย  ชยพล   ชีถนอม  (**)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6236061  RANU/M น.ส.  อินทรา   กรณียกิจกุลชยั  (*)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6236062  RANU/M น.ส.  วรดี   แกว้สุขผอ่ง  (**)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6236063  RANU/M นาย  พทัธดนย ์  ภู่ประภาดิลก  (**)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นลินี จงวิริยะพนัธ์ุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์



หนา้ 10

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 (ภาคพเิศษ) โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมของหลกัสูตร คือ 
                         1. นางสาวกรรณิการ์ ตั้งมัน่จิตเจริญ
                         2. นางสาวอริสรา อุดมธนชยั
               
                   3.2 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ในอตัรา 20,000 บาท คือ 
                         1. นางสาวรชยา รัตนการุณย์
                         2. นายกนัติสุข ชะนีบุญ 
                         3. นางสาวจรินยา ไชยชนะบุตร 
                         4. นายชยพล ชีถนอม 
                         5. นางสาวอินทรา กรณียกิจกลุชยั 
                         6. นางสาววรดี แกว้สุขผอ่ง 
                         7. นายพทัธดนย ์ภู่ประภาดิลก
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) คือ  
                      รายวิชา RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry  
                      วนัท่ีเรียน หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                      จาํนวน 2 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียน Audit
                      อตัราค่าหน่วยกิต 3,500 บาท/หน่วยกิต 
                      สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้ท่ี 
                      นางสุดารัตน์ เช้ือพรหม (เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา)  โทร. 02-8002380 ต่อ 405  
                      e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 (ภาคพเิศษ) โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 12

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 (ภาคพเิศษ) โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการพืช (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236603  GRPL/M น.ส.  นารีนาถ   ไตรสุวรรณ  (**)  แผน ก(2) ผศ. อุษณีษ ์พิชกรรม
6236604  GRPL/M น.ส.  จุฬาลกัษณ์   จนัทร์เกตุ  (**)  แผน ก(2) ผศ. อญัชีรา วิบูลยจ์นัทร์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อุษณีษ ์พิชกรรม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.จุฬาลกัษณ์ จนัทร์เกตุ
                   2.2 ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.นารีนาถ ไตรสุวรรณ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.จุฬาลกัษณ์ จนัทร์เกตุ
                   3.2 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 20,000 บาท คือ น.ส.นารีนาถ ไตรสุวรรณ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการพืช (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์

                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.
                   ณ ภาควิชาเภสชัพฤกษศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน อ.อุษณีษ ์พิชกรรม โทร. 02-201-5232 email : aussana.pie@mahidol.ac.th
                   
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการพืช (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์

                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 



หนา้ 4

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการพืช (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์

                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทนัตแพทยศาสตร์  
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236605  SCMM/D พ.ต. น.พ.  นเรศ   สาวะจนัทร์  (**)  แบบ 2.2 รศ. ชลภทัร สุขเกษม
6236606  SCMM/D นาย  กษิด์ิเดช   ทวีผล  (**)  แบบ 2.2 รศ. เทวญั จนัทร์วิไลศรี
6236607  SCMM/D น.ส.  นาฏยา   บุญวาสนา  (***)  แบบ 2.2 ศ. นรัตถพล เจริญพนัธุ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เทวญั จนัทร์วิไลศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวทิยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทนัตแพทยศาสตร์  
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทนัตแพทยศาสตร์  
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                               งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 4

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทนัตแพทยศาสตร์  
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์สัตว์เลีย้งเป็นเพ่ือน คณะสัตวแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236588  VSVS/D น.สพ.  ศรัณย ์  ทิพยโ์ฆษิตคุณ  (***)  แบบ 2.2 รศ. สุกญัญา มณีอินทร์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุกญัญา มณีอินทร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,250 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั



หนา้ 22

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์สัตว์เลีย้งเป็นเพ่ือน คณะสัตวแพทยศาสตร์

               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 



หนา้ 23

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์สัตว์เลีย้งเป็นเพ่ือน คณะสัตวแพทยศาสตร์

               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236630  VSVS/D น.สพ.  วรรษกร   ขอพลอยกลาง  (**)  แบบ 2.2 รศ. กมัพล แกว้เกษ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุกญัญา มณีอินทร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,250 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
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                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
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                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วชิาเอกวทิยาศาสตร์การวนิิจฉัยทางการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236589  VSVB/M น.ส.  ชนาพร   จนัทร์สนิทศรี  (**)  แผน ก(2) ผศ. ภูณิกา งามวงศส์ถิต

ประธานหลกัสูตร  :  อ. กฤษฎา ใจช้ืน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,250 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology จาํนวน 3 หน่วยกิต
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง)
                   ประเภทการลงทะเบียน Audit  



หนา้ 28

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกวทิยาศาสตร์การวนิิจฉัยทางการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกวทิยาศาสตร์การวนิิจฉัยทางการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน



หนา้ 30

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกวทิยาศาสตร์การวนิิจฉัยทางการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 31

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236590  VSVB/M น.สพ.  วสุธร   ยงัวนิชเศรษฐ    แผน ก(2) อ. กฤษฎา ใจช้ืน

ประธานหลกัสูตร  :  อ. กฤษฎา ใจช้ืน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,250 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology จาํนวน 3 หน่วยกิต
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง)
                   ประเภทการลงทะเบียน Audit  
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
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               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
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                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
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                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะกายภาพบําบัด

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236631  PTPT/D นาย  ยศวิน   สกุลกรุณา  (***)  แบบ 2.1 อ. คมศกัด์ิ สินสุรินทร์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. คมศกัด์ิ สินสุรินทร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2.  ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ  
                              เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวชิาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                              ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                              GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                              GRID 530 : English  Academic Writing I
                              GRID 531 : English  Academic Writing II
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 



หนา้ 37

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะกายภาพบําบัด

                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                    ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236622  PTCT/C นาย  วรท   เอกพินิจพิทยา  (*)             ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6236623  PTCT/C นาย  ปิยวชั   ปัตตะนุ               ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6236624  PTCT/C นาย  บุริศร์   ผาสุกสมิต  (**)             ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6236625  PTCT/C น.ส.  ดุสิตา   วงศส์ง่าศรี  (*)             ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6236626  PTCT/C น.ส.  จนัทกานต์ิ   ธนชาต  (*)             ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6236627  PTCT/C น.ส.  วรัญญา   จเรวณิช  (*)             ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี   
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   3.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
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                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   3.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 เป็นตน้ไป. 
                         ณ คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ผูป้ระสานงาน คุณสิทธิวรรณ  เหมือนโพธ์ิ ฝ่ายการศึกษา  โทร.02-4414150  ต่อ 20207
                         e-mail : suttiwan.mue@mahidol.ac.th
               
               4. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ทางคลินิกท่ีเหมาะสมกบัสาขาเฉพาะทางอยา่งนอ้ย 500 ชัว่โมง
                   ณ วนัเร่ิมเปิดภาคเรียน ดงันั้น 
                   1) ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ียงัไม่มีประสบการณ์การทาํงานหรือยงัไม่ครบ 500 ชัว่โมง ตอ้งทาํงานใหค้รบ 500 ชัว่โมง และนาํ
                       ใบรับรองประสบการณ์ มายืน่ใหห้ลกัสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2562
                   2) กาํหนดใฟ้ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป 
                       กบังานศูนยภ์าษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล และแจง้ใหห้ลกัสูตรทราบก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
                         
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
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               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
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                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236628  PTCT/C น.ส.  ธนญัญา   ชาติวิวฒัน์พรชยั  (**)             ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6236629  PTCT/C น.ส.  กวินทรา   สนัติอภิรักษ ์ (**)             ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี   
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   3.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   3.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 เป็นตน้ไป. 
                         ณ คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
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                         ผูป้ระสานงาน คุณสิทธิวรรณ  เหมือนโพธ์ิ ฝ่ายการศึกษา  โทร.02-4414150  ต่อ 20207
                         e-mail : suttiwan.mue@mahidol.ac.th
               
               4. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ทางคลินิกท่ีเหมาะสมกบัสาขาเฉพาะทางอยา่งนอ้ย 500 ชัว่โมง
                   ณ วนัเร่ิมเปิดภาคเรียน ดงันั้น 
                   1) ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ียงัไม่มีประสบการณ์การทาํงานหรือยงัไม่ครบ 500 ชัว่โมง ตอ้งทาํงานใหค้รบ 500 ชัว่โมง และนาํ
                       ใบรับรองประสบการณ์ มายืน่ใหห้ลกัสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2562
                   2) กาํหนดใฟ้ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป 
                       กบังานศูนยภ์าษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล และแจง้ใหห้ลกัสูตรทราบก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
                         
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
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               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวชิาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
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                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะกายภาพบําบัด

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236618  PTPT/M น.ส.  กณิศา   ชยัชาญอุดมสุข  (*)  แผน ก(2) อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
6236619  PTPT/M น.ส.  จิดาภา   จาตุรพิศานุกูล    แผน ก(2) อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
6236620  PTPT/M นาย  จกัรี   บุญเสริม  (*)  แผน ก(2) อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
6236621  PTPT/M น.ส.  รุ่งกาญจน์   มีแกว้  (*)  แผน ก(2) อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี   
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัรค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ เฉพาะผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา ท่ีมีรายช่ือดงัน้ี
                         1. น.ส.กณิศา  ชยัชาญอุดมสุข
                         2. นายจกัรี     บุญเสริม
                         3. น.ส.รุ่งกาญจน์  มีแกว้
                   3.2 ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  คือ น.ส.จิดาภา  จาตุรพิศานุกลู (ไดรั้บทุนกาญจนาภิเษก 60ปี)
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               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร
                         หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                         
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
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                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวทิยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
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                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความม่ันคงไซเบอร์และการประกนัสารสนเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236409  ITCY/M นาย  เกียรติขจร   ศริพนัธุ์  (**)  แผน ข รศ. วสักา วิสุทธิวิเศษ
6236410  ITCY/M น.ส.  ศรัณยา   เมฆราตรี  (**)  แผน ข รศ. วสักา วิสุทธิวิเศษ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วสักา วิสุทธิวิเศษ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 37,500 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   



หนา้ 51

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความม่ันคงไซเบอร์และการประกนัสารสนเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 8  สิงหาคม 2562  เวลา 13.00 น.
                   ณ  หอ้ง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคาร ICT ศาลายา  
                   ผูติ้ดต่อประสานงาน : น.ส.บุญธิดา  สุวชัระกลุธร  โทรศพัท ์ 0-2441-0909   ต่อ  427  e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th
                   และ น.ส.ธนัยธรณ์  สุทธิเจริญ   โทรศพัท ์ 0-2441-0909   ต่อ  140   e-mail : thunyathorn.sut@mahidol.ac.th
                         
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ



หนา้ 52

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความม่ันคงไซเบอร์และการประกนัสารสนเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

                             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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                     งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562



หนา้ 53

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความม่ันคงไซเบอร์และการประกนัสารสนเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 54

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีกมและเกมมิฟิเคชัน (หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236423  ITGT/M น.ส.  ณิชรวี   วอ่งวิทวสั  (**)  แผน ข อ. โมเรศ ปรัชญพฤทธ์ิ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. โมเรศ ปรัชญพฤทธ์ิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต  
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  37,500 บาท
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 



หนา้ 55

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีกมและเกมมิฟิเคชัน (หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 8  สิงหาคม 2562  เวลา 13.00 น.
                   ณ  หอ้ง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคาร ICT ศาลายา  
                   ผูติ้ดต่อประสานงาน : น.ส.บุญธิดา  สุวชัระกลุธร  โทรศพัท ์ 0-2441-0909   ต่อ  427  e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th
                   และ น.ส.ธนัยธรณ์  สุทธิเจริญ   โทรศพัท ์ 0-2441-0909   ต่อ  140   e-mail : thunyathorn.sut@mahidol.ac.th
                         
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
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 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

                             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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                               25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                               โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                               โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
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 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236032  ILSE/D น.ส.  ศศิพิมพ ์  พุม่พิมล  (**)  แบบ 2.1 รศ. ขจรศกัด์ิ บวัระพนัธ์
6236033  ILSE/D น.ส.  วิภาดา   ศรีสุวรรณ์    แบบ 2.1 รศ. ขจรศกัด์ิ บวัระพนัธ์
6236034  ILSE/D น.ส.  ชนิตา   ตณัฑเจริญรัตน์  (***)  แบบ 2.1 รศ. ขจรศกัด์ิ บวัระพนัธ์
6236035  ILSE/D น.ส.  พชัราภรณ์   คะเรรัมย ์ (**)  แบบ 2.1 รศ. ขจรศกัด์ิ บวัระพนัธ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ขจรศกัด์ิ บวัระพนัธ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา ท่ีมีรายช่ือดงัน้ี
                         1. นางสาววิภาดา  ศรีสุวรรณ์
                         2. นางสาวชนิตา   ตณัฑเจริญรัตน์
                   2.2 ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา ท่ีมีรายช่ือดงัน้ี
                         1. นางสาวศศิพิมพ ์ พุม่พิมล
                         2. นางสาวพชัราภรณ์  คะเรรัมย์
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้

               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัรค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา ท่ีมีรายช่ือดงัน้ี
                         1. นางสาววิภาดา  ศรีสุวรรณ์
                         2. นางสาวชนิตา   ตณัฑเจริญรัตน์
                   3.2 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา ท่ีมีรายช่ือดงัน้ี
                         1. นางสาวศศิพิมพ ์ พุม่พิมล
                         2. นางสาวพชัราภรณ์  คะเรรัมย์
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) คือ
                   รายวิชา ILSE 607 : Basic Knowledge for Educational Research  2 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต  
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ.ขจรศกัด์ิ  บวัระพนัธ์  โทร.082-9235156  e-mail : kbuaraphan@gmail.com
                 
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                        
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
               (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับนกัศึกษาใหม่ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้

               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               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. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                              ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
               
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170



หนา้ 4

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้

                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                           โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                           ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหดน จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่
                           กรณีใดทั้งส้ิน
               
               
               
               
               
               
               
               
               



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236030  ILSE/M น.ส.  ทิพาพร   คํ้าคูณ    แผน ก(2) รศ. ขจรศกัด์ิ บวัระพนัธ์
6236031  ILSE/M น.ส.  ณฐัวรรณ   สุทธิสนธ์ิ    แผน ก(2) รศ. ขจรศกัด์ิ บวัระพนัธ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ขจรศกัด์ิ บวัระพนัธ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี   
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ  น.ส.ณฐัวรรณ  สุทธิสนธ์ิ
                   3.2 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท  คือ น.ส.ทิพาพร  คํ้าคูณ
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                   4.1 ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  คือ
                         รายวิชา ILSE 607 : Basic Knowledge for Educational Research  2 หน่วยกิต        
                         เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้

                         ประเภทการลงทะเบียน Audit  อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                         รศ.ขจรศกัด์ิ  บวัระพนัธ์  โทร.082-9235156  e-mail : kbuaraphan@gmail.com
                   4.2 ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562  คือ  
                         รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 3  หน่วยกิต  
                         เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 
                         ประเภทการลงทะเบียน Audit   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต  
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                         รศ.ขจรศกัด์ิ  บวัระพนัธ์  โทร.082-9235156  e-mail : kbuaraphan@gmail.com
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้

                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562



หนา้ 4

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้

                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาประสาทวทิยาศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236089  MBNS/M น.ส.  วริษา   เกียรติธนโชติกุล  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุจิรา มุกดา
6236090  MBNS/M น.ส.  ศิวลี   โกศลศศิธร  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุจิรา มุกดา

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. บณัฑิต เจตน์สวา่ง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology จาํนวน 3 หน่วยกิต



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาประสาทวทิยาศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง)
                   ประเภทการลงทะเบียน Credit  
                   ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ. เทวญั จนัทร์วิไลศรี โทร. 02-201-5746 email : tavan.jan@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
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               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
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                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236167  MBMG/D นาย  กณัฑช์นก   ขนัติพงษ ์ (**)  แบบ 2.2 รศ. ปนดัดา บุญเสริม

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ปนดัดา บุญเสริม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการมีเปล่ียนแปลง)
                   จาํนวน 3 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียน Credit  
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                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ. เทวญั จนัทร์วิไลศรี โทร. 02-201-5746 email : tavan.jan@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
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                              GRID 531 : English  Academic Writing II
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
                              - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
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                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236155  MBMG/M น.ส.  พชัรี   เพชรทองหยก  (*)  แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม
6236156  MBMG/M น.ส.  ทิพาพร   คํ้าคูณ    แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม
6236157  MBMG/M น.ส.  ชญัญานฐั   สุขมุะ    แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม
6236158  MBMG/M นาย  กฤตนยั   ตรีสกุลวฒันา    แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม
6236159  MBMG/M น.ส.  นํ้าผึ้ง   ฤทธ์ิช่วยรอด  (**)  แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม
6236160  MBMG/M น.ส.  กชพร   ทองมาก  (**)  แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม
6236161  MBMG/M น.ส.  ศิรประภา   ดวงไชยเงิน  (**)  แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม
6236162  MBMG/M นาย  กฤตวิทย ์  โสภาวนิตย ์ (**)  แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม
6236163  MBMG/M น.ส.  ธราทิพย ์  เหมทานนท ์ (**)  แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม
6236164  MBMG/M นาย  อภินนัท ์  พรหมดนตรี  (**)  แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม
6236165  MBMG/M น.ส.  นิชกานต ์  พฤทธ์ถูมิ  (**)  แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม
6236166  MBMG/M น.ส.  สิริภทัร   ยวงแกว้  (**)  แผน ก(2) รศ. ปนดัดา บุญเสริม

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ปนดัดา บุญเสริม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
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               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.นํ้าผึ้ง ฤทธ์ิช่วยรอด
                   และ น.ส.ธราทิพย ์เหมทานนท์
                   2.2 ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.พชัรี เพชรทองหยก น.ส.ทิพาพร คํ้าคูณ น.ส.ชญัญานฐั สุขมุะ
                   นายกฤตนยั ตรีสกลุวฒันา น.ส.กชพร ทองมาก น.ส.ศิรประภา ดวงไชยเงิน นายกฤตวิทย ์โสภาวนิตย ์
                   นายอภินนัท ์พรหมดนตรี น.ส.นิชกานต ์พฤทธ์ถูมิ และ น.ส.สิริภทัร ยวงแกว้
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.นํ้าผึ้ง ฤทธ์ิช่วยรอด
                   และ น.ส.ธราทิพย ์เหมทานนท์
                   3.2 ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ น.ส.พชัรี เพชรทองหยก น.ส.ทิพาพร คํ้าคูณ น.ส.ชญัญานฐั สุขมุะ
                   นายกฤตนยั ตรีสกลุวฒันา น.ส.กชพร ทองมาก น.ส.ศิรประภา ดวงไชยเงิน นายกฤตวิทย ์โสภาวนิตย ์
                   นายอภินนัท ์พรหมดนตรี น.ส.นิชกานต ์พฤทธ์ถูมิ และ น.ส.สิริภทัร ยวงแกว้
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 - 5 สิงหาคม 2562 (กาํหนดการอาจมีการมีเปล่ียนแปลง)
                   จาํนวน 3 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียน Credit  
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ. เทวญั จนัทร์วิไลศรี โทร. 02-201-5746 email : tavan.jan@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
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               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวทิยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์
 สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236291  LCLG/D นาย  ดาํรงค ์  นนัทผาสุข    แบบ 2.1 อ. มยรีุ ถาวรพฒัน์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. มยรีุ ถาวรพฒัน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      หรือ  GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                 ท่ีระดบั   5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบั   61 คะแนนข้ึนไป 
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                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                   ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
                   การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236303  LCLG/M น.ส.  กิตติมา   ไถบ้า้นกวย  (**)  แผน ก(2) อ. ยทุธพร นาคสุข

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ยทุธพร นาคสุข

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ  
                   รายวิชา LCLG 501 An Overview of Linguistics  3 หน่วยกิต
                   วนัท่ีเร่ิมเรียน หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
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                   ประเภทการลงทะเบียน Credit  
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   ผศ. ปัทมา พฒัน์พงษ ์ e-mail : ppattama@yahoo.com
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์
 สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
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                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม
 (ภาคพเิศษ) สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236304  LCIC/M นาง  ศรัณยา   บริสุทธ์ิสวสัด์ิ    แผน ข อ. กฤตยา อกนิษฐ์
6236305  LCIC/M น.ส.  รตินารถ   ช่ืนนิรันดร์  (**)  แผน ข รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน
6236306  LCIC/M นาย  เนติพงศ ์  ทาศรี  (**)  แผน ข รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน
6236307  LCIC/M น.ส.  ปภสัสร   อุ่นเจริญ  (*)  แผน ข ผศ. นนัทิยา ดวงภุมเมศ
6236308  LCIC/M นาย  ยทุธการ   สุขสม    แผน ข อ. ธีรพงษ ์บุญรักษา
6236309  LCIC/M นาย  สมชาย   จาํปาทอง    แผน ข อ. กรญาณ์ เตชะวงคเ์สถียร
6236310  LCIC/M น.ส.  พิมพพิ์ชชา   อคัรโภคินนัทก์ุล  (**)  แผน ข อ. กรญาณ์ เตชะวงคเ์สถียร
6236311  LCIC/M น.ส.  นบัพร   ชูฑินิจสกุลวงค ์ (**)  แผน ข อ. กฤตยา อกนิษฐ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                  ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ  
                   1. วิชา LCIC 501  Essence of Research Methodology  2 หน่วยกิต
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 17 สิงหาคม 2562
                   ประเภทการลงทะเบียน Audit
                   อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   อ.ดร.สิรินทร พิบูลภานุวชัน์  โทร.081-8686242  e-mail : sirinthornb@hotmail.com
               
                   2. วิชา LCIC 502  Communicative English 2 หน่วยกิต
                   ประเภทการลงทะเบียน Audit
                   อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   รศ.สิงหนาท  นอ้มเนียน  โทร.097-9288949  e-mail : snomnian@hotmail.com
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 17 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 4 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
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               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236295  LCCS/M น.ส.  ณฐัวรรณ   แตงสุก  (**)  แผน ก(2) ผศ. เรณู เหมือนจนัทร์เชย
6236296  LCCS/M น.ส.  ณิชา   แหสกุล  (**)  แผน ก(2) ผศ. เรณู เหมือนจนัทร์เชย

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เรณู เหมือนจนัทร์เชย

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
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                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวฒันธรรมศึกษา
 สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

                             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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               



หนา้ 4

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวฒันธรรมศึกษา
 สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236263  NUFS/M น.ส.  รมิตา   ศุภศิลป์    แผน ก(2) ผศ. นฐัพล ตั้งสุภูมิ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. นฐัพล ตั้งสุภูมิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต อตัรา  2,000  บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561)  คือ
                    NUFN 663  Food Processing Technology  2  หน่วยกิต
                    ประเภทการลงทะเบียน  Audit   ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 2,000  บาท
                    เร่ิมเรียนวนัท่ี 22 กรกฎาคม  - 9 สิงหาคม 2562
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                    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ   ผศ.ดร.นฐัพล  ตั้งสุภูมิ    
                    โทรศพัท ์ 02-800-2380  ต่อ 413  e-mail : nattapol.tng@mahidol.ac.th
                  
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
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                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
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               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236272  NUTS/M น.ส.  ปัญญาพร   ขนุนกอ้น    แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6236273  NUTS/M น.ส.  ยลลดา   ปึงเสียงดี  (*)  แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6236274  NUTS/M น.ส.  พิมลพรรณ   ชุนจาํรัส  (**)  แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6236275  NUTS/M น.ส.  ศรารัตน์   พลเสน  (**)  แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561)  คือ
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                   NUTS 502 Principles in Biochemistry and Physiology   3  หน่วกิต
                   ประเภทการลงทะเบียน  Audit  ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ  1,800  บาท
                   วนัท่ีเร่ิมเรียน : หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ  ผศ.อุทยัวรรณ สุทธิศนัสนีย์
                   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้  คุณดลนภา  นวมเพช็ร  โทร. 02-800-2380 ต่อ 420
                   e-mail : donnapa.klo@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
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               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236264  NUTS/M น.ส.  โสภิดา   สุตา  (**)  แผน ข ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6236265  NUTS/M นาย  นิติพล   แกว้สิทธ์ิ  (**)  แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6236266  NUTS/M น.ส.  พรพรรณ   อนุศาสนี  (**)  แผน ข ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6236267  NUTS/M น.ส.  นนัทภรณ์   ขาวโต  (**)  แผน ข ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6236268  NUTS/M น.ส.  ปุณยวีร์   กฤตยวณิชวงศ ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6236269  NUTS/M น.ส.  ปรียารัฐ   คีรีรมย ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6236270  NUTS/M น.ส.  อลิษา   ถาวงศ ์ (*)  แผน ข ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                  ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมของหลกัสูตร  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561)  คือ
                   NUTS 502 Printciples in Biochemistry and Physiology  3  หน่วกิต
                   ประเภทการลงทะเบียน  Audit  ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ  3,000  บาท
                   วนัท่ีเร่ิมเรียน : หลกัสูตรจะแจง้ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทราบภายหลงั
               
                   อาจารผูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ  ผศ.อุทยัวรรณ สุทธิศนัสนีย์
                   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้  คุณดลนภา  นวมเพช็ร  โทร. 02-800-2380 ต่อ 420
                   e-mail : donnapa.klo@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
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 (ภาคพเิศษ) สถาบันโภชนาการ

                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
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 (ภาคพเิศษ) สถาบันโภชนาการ

                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนาการและการกาํหนดอาหาร (หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236192  NUND/M น.ส.  จิราภรณ์   ประดิษฐด์ว้ง    แผน ก(2) รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ
6236193  NUND/M น.ส.  วรกานต ์  พิมเสน  (**)  แผน ก(2) รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ
6236194  NUND/M นาย  เหมวตั   ฉิมวยั  (*)  แผน ก(2) รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต อตัรา 2,000 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  150,000 บาท คือ น.ส.จิราภรณ์  ประดิษฐด์ว้ง
                   3.2 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์   50,000 บาท คือ น.ส.วรกานต ์ พิมเสน
                   3.3 ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์   คือ นายเหมวตั  ฉิมวยั
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
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                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) 
                   รายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษท่ีตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน  ดงัน้ี
                   4.1 น.ส.จิราภรณ์  ประดิษฐด์ว้ง
                         - รายวิชา NUND 502 Essential Physiological Biochemistry   3  หน่วยกิต
                           (เร่ิมเรียนวนัท่ี 26 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562)
                         - รายวิชา NUND 501 Principles of Nutrition Assessment       2  หน่วยกิต
                           (เร่ิมเรียนวนัท่ี 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562)
                           ประเภทการลงทะเบียน Audit อตัราค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต
                          เรียนทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 08.30-16.30 หอ้งเรียน 5/2 ชั้น 5 สถาบนัโภชนาการ 
                   4.2  น.ส.วรกานต ์ พิมเสน
                          - รายวิชา NUND 502 Essential Physiological Biochemistry   3  หน่วยกิต
                           (เร่ิมเรียนวนัท่ี 26 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562)
                         - รายวิชา NUND 501 Principles of Nutrition Assessment       2  หน่วยกิต
                           (เร่ิมเรียนวนัท่ี 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562)
                           ประเภทการลงทะเบียน Audit อตัราค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต
                           เรียนทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 08.30-16.30 หอ้งเรียน 5/2 ชั้น 5 สถาบนัโภชนาการ      
                  4.3  นายเหมวตั  ฉิมวยั
                         - รายวิชา NUND 501 Principles of Nutrition Assessment       2  หน่วยกิต
                           (เร่ิมเรียนวนัท่ี 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562)
                           ประเภทการลงทะเบียน Audit อตัราค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต
                           เรียนทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 8.30-16.30 หอ้งเรียน 5/2 ชั้น 5 สถาบนัโภชนาการ  
                
               5. รายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีตอ้งสอบภาษาองักฤษใหผ้า่นภายใน 1 ปี ดงัน้ี
                    5.1 น.ส.วรกานต ์ พิมเสน
                    5.2 นายเหมวตั  ฉิมวยั
               
                  นกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดไดท่ี้ นางสุดารัตน์  เช้ือพรหม  หน่วยบริหารการศึกษา
                  สถาบนัโภชนาการ  มหาวิทยาลยัมหิดล  โทรศพัท ์02-800-2380  ต่อ 405  e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
               
               6. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   6.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   6.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
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               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
               
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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  
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                     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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236322  LAAL/M น.ส.  วศินี   จุลิวรรณลีย ์ (*)  แผน ก(2) อ. กรศิริ บุญประกอบ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ณฏัฐพงศ ์จนัทร์อยู่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 4,000 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
               
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
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                                           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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                               งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                               25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                               โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                               โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
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                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะศิลปศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236324  LAAL/M น.ส.  วิรุฬกานต ์  ปิตุเตชะ  (**)  แผน ข รศ. ทรงศรี สรณสถาพร
6236325  LAAL/M นาย  วรวิธ   เสนีชยั  (**)  แผน ข อ. ณฏัฐพงศ ์จนัทร์อยู่
6236326  LAAL/M น.ส.  ภทัราพร   ประโพธ์ิศรี    แผน ข อ. ฉนัฐรัช หงษบุ์ญไตร
6236327  LAAL/M นาย  ธญัภณกฤษ   ศรีวฤทธิกุล  (**)  แผน ข ผศ. วิวรรธน์ พนัธยั

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ณฏัฐพงศ ์จนัทร์อยู่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
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                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะศิลปศาสตร์

                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                               งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                               25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                               โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                               โทรสาร 0 2441 9129
                   ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 



หนา้ 4

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะศิลปศาสตร์

                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236026  HPRP/M น.ส.  เอมปราง   กาํเนิดพนัธุ์  (*)  แผน ก(2) อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉัว่
6236027  HPRP/M น.ส.  โศภิษฐา   จนัทรศร  (**)  แผน ก(2) อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉัว่
6236028  HPRP/M นาย  ชูเวช   เดชดิษฐรักษ ์ (**)  แผน ก(2) อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉัว่

ประธานหลกัสูตร  :  อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉัว่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี   
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 



หนา้ 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันา
                         ภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
               
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

                             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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                            1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
                                ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
                                มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                                และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                            2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                                ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                                โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                         งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                         25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                         โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                         โทรสาร 0 2441 9129
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                   -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                      ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ



หนา้ 4

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

                      อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                      ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                      ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236653  HPHP/D น.ส.  ชลาลยั   แตศิ้ลปสาธิต  (**)  แบบ 2.1 อ. ศรีประภา เพชรมีศรี

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ศรีประภา เพชรมีศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
               สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
               สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 4,200 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 100,000 บาท
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี
                
                    (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences
                      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. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                    ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
                 -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                    หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                    ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                    โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                    ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
                  - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                    ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                    อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                    ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                    ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6236115  GRPC/M น.ส.  กิติพร   จนัตระกูลชยั    แผน ก(2) อ. สมบูรณ์ หทยัอยูสุ่ข
6236116  GRPC/M น.ส.  ชีวาพร   อภิรักษพ์นาเขต  (**)  แผน ก(2) อ. พชัรินทร์ เสรี
6236117  GRPC/M น.ส.  คชันียา   หวานอารมณ์    แผน ก(2) รศ. ชาญวิทย ์พรนภดล
6236118  GRPC/M น.ส.  อรัญญา   จิตติถาวร    แผน ก(2) ผศ. วลัลภ อจัสริยะสิงห์
6236119  GRPC/M น.ส.  ฐิติรัตน์   สนัธิ  (*)  แผน ก(2) ผศ. คมสนัต ์เกียรติรุ่งฤทธ์ิ
6236120  GRPC/M นาย  สิทธิโชค   โล่ภิญโญสิริ    แผน ก(2) รศ. ศิริไชย หงษส์งวนศรี
6236121  GRPC/M น.ส.  ธญัชนก   แปงคาํมูล  (*)  แผน ก(2) อ. พชัรินทร์ เสรี
6236122  GRPC/M น.ส.  นิจวรีย ์  โซ่จินดามณี  (*)  แผน ก(2) ผศ. คมสนัต ์เกียรติรุ่งฤทธ์ิ
6236123  GRPC/M น.ส.  ลคันยั   รัตนกิจพิศาล  (**)  แผน ก(2) ผศ. วลัลภ อจัสริยะสิงห์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. พชัรินทร์ เสรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
                   เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th 
                   ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
                   ประจาํปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่
                         1.3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                         1.3.2 ค่าธรรมเนียมประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 (ถา้มี)
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 - 22 มีนาคม 2562 
                   และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการ
                   ตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
                   ใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี 
               
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา 
                   สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
                   จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
               
                    (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS            ท่ีระดบั 5 คะแนนข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบั 54  คะแนนข้ึนไป 
               สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
               มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตร
               ประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 
               ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
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                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน (เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร 
               บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม 
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 18-22 มีนาคม 2562 
               มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
               และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
                   โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวทิยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั



หนา้ 4

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาเด็ก วยัรุ่น และครอบครัว
 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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