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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกลุทางการแพทย์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237637  SIBB/M น.ส.  สุพิชญา   วางพรม    แผน ก(2) ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร
6237638  SIBB/M น.ส.  ธนชัพร   ศาสตร์ยงักุล    แผน ก(2) ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร
6237639  SIBB/M น.ส.  วีราวลัย ์  มโนเกษมสนัต ์   แผน ก(2) ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร
6237640  SIBB/M นาย  พงศพ์ล   ภูวกาญจนะ    แผน ก(2) ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร
6237641  SIBB/M นาย  วชัรินทร์   อนัเวช    แผน ก(2) ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร
6237642  SIBB/M นาย  สุทธิเกียรติ   ดือเร๊ะ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร
6237643  SIBB/M น.ส.  กนัตพร   เพชรรัตน์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วรพรรณ ศิริวฒันอกัษร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.กนัตพร เพชรรัตน์ และ 
                         น.ส.ธนชัพร ศาสตร์ยงักลุ
                   2.2 ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นายพงศพ์ล ภูวกาญจนะ นายสุทธิเกียรติ ดือเร๊ะ 
                         น.ส.วีราวลัย ์มโนเกษมสนัต ์ น.ส.สุพิชญา วางพรม และ นายวชัรินทร์ อนัเวช
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               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.กนัตพร เพชรรัตน์ และ 
                         น.ส.ธนชัพร ศาสตร์ยงักลุ
                   3.2 ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ นายพงศพ์ล ภูวกาญจนะ นายสุทธิเกียรติ ดือเร๊ะ 
                         น.ส.วีราวลัย ์มโนเกษมสนัต ์ น.ส.สุพิชญา วางพรม และ นายวชัรินทร์ อนัเวช
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมี
               ผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบ
               และยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
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                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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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                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237662  SIIM/D น.ส.  ณฐัพร   เสือเงิน    แบบ 2.1 ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                         หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั



หนา้ 6

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาภูมิคุ้มกนั (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               
               
               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
               
               
                  ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 7

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาภูมิคุ้มกนั (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 8

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาภูมิคุ้มกนั (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237665  SIIM/M น.ส.  ธีราพร   มณีสวสัด์ิ    แผน ก(2) ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์
6237666  SIIM/M น.ส.  กฤตยพร   สายประยงค ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SIID 501 Molecular and Cellular Basis of Biomedicine  3 หน่วยกิต
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562  ประเภทการลงทะเบียน Credit 
               



หนา้ 9

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาภูมิคุ้มกนั (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมี
               ผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบ
               และยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237513  SIAN/M   จิรัชญา   ปูวาภิรมย ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6237514  SIAN/M น.ส.  ณฐัฐินี   ลูกอินทร์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6237515  SIAN/M นาย  พศวตั   จนัดี    แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6237516  SIAN/M น.ส.  ณฐัธยาน์   เพง็บุญ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6237517  SIAN/M น.ส.  อารดา   หมัน่ทวี  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6237518  SIAN/M น.ส.  ปุณณดา   เรืองสวสัด์ิ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6237519  SIAN/M น.ส.  สินีนารถ   จรูญรักษ ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6237520  SIAN/M น.ส.  เกษกนกวรรณ   เกษรจรุง    แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) 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 ปีการศึกษา 2562 และค่าหน่วยกิตรายวิชา
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
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                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) 
                   รายวิชา SIAN 502 Fandamental Anatomy 2 หน่วยกิต
                   เร่ิมเรียน ประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 (หลกัสูตรจะแจง้ใหน้กัศึกษาทราบภายหลงั) 
                   ประเภทการลงทะเบียน Audit  
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   ผศ.ดร.ภสัรา ลานเหลือ โทร. 02- 4197035  e-mail : passara.lan@mahidol.ac.th
                   โปรดติดต่องานบริการการศึกษาเพื่อสอบถามเก่ียวกบัการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 
                   โทร 0 2441 4125 ต่อ 100-107
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของคณะฯ : วนัท่ี 9  สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป
                         ณ โถงธนบุรี พิพิธภณัฑศิ์ริราชพิมุขสถาน 
                         ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
                         ติดต่อผูป้ระสานงานคณะฯ โทร. 02-419 7035  e-mail : nattima.mahidol@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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
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                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237545  SICP/M ร.อ.หญิง  ชมจนัทร์   สุขงาม    แผน ก(2) รศ. สุดสบาย จุลกทพัพะ
6237546  SICP/M น.ส.  วชิรญาณ์   เลิศไกร  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. สุดสบาย จุลกทพัพะ
6237547  SICP/M น.ส.  ปรนิน   สุขสมยั    แผน ก(2) รศ. สุดสบาย จุลกทพัพะ
6237548  SICP/M น.ส.  นยัพร   เขม็ทอง  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. ธนยศ สุมาลยโ์รจน์
6237549  SICP/M น.ส.  พิสินี   เกสรสุคนธ์    แผน ก(2) อ. ธนยศ สุมาลยโ์รจน์
6237550  SICP/M น.ส.  ภูษณิศา   ยงัอยู ่   แผน ก(2) อ. ธนยศ สุมาลยโ์รจน์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุดสบาย จุลกทพัพะ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               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 และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น.
                         ณ หอ้งประชุม 308 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3  โรงพยาบาลศิริราช
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.เสาวณี หมีนํ้าเงิน 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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237663  SIMC/M น.ส.  สุวรรณา   โสวภาค  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. นาวิน ห่อทองคาํ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ไอยฤทธ์ิ ไทยพิสุทธิกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวชิาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237495  SIMD/M น.ส.  นํ้าผึ้ง   ทองทา  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. สรชยั ศรีสุมะ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สรชยั ศรีสุมะ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                   
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของคณะฯ : วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00น.
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                         ณ โถงธนบุรี พิพิธภณัฑศิ์ริราชพิมุขสถาน 
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณสุนทรี มีชาํนาญ โทร. 02-4197577 email: tookatigk@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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           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 บณัฑิตวทิยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               



หนา้ 26

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์การแพทย์
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237711  SIMP/M น.ส.  เบญจมินทร์   สุขีเพียร    แผน ก(2) ผศ. เบญจาภา เขียวหวาน
6237712  SIMP/M น.ส.  พรปวีณ์   ปัดเสนา  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. พิทยา ด่านกุลชยั
6237713  SIMP/M นาย  ภทัรยทุธ   ใจเอ้ือ    แผน ก(2) ผศ. เบญจาภา เขียวหวาน
6237714  SIMP/M น.ส.  กมลชนก   นอบเผือก  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. พิทยา ด่านกุลชยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นภมน ศรีตงกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 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 และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               



หนา้ 29

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์การแพทย์
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



หน้า 30

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237869  SIPM/D นาย  ธาํรงค ์  วงษช์า้ง    แบบ 2.1 รศ. อดิศกัด์ิ วงศข์จรศิลป์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อดิศกัด์ิ วงศข์จรศิลป์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SIID 501 Molecular and Cellular Basis of Biomedicine  3 หน่วยกิต  
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน - 7 สิงหาคม 2562 
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 



หนา้ 31

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                         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
               
               
                  ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170



หนา้ 32

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                 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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 33

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยาการแพทย์และโมเลกลุ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237664  SIMC/D น.ส.  ธญัชนก   ใยขนัธ์    แบบ 2.1 ผศ. ไอยฤทธ์ิ ไทยพิสุทธิกุล

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ไอยฤทธ์ิ ไทยพิสุทธิกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ  Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                         หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยาการแพทย์และโมเลกลุ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               
               
               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
               
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยาการแพทย์และโมเลกลุ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 36

การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237540  SITT/M น.ส.  วรดา   นกัรบ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ประวิทย ์อคัรเสรีนนท์
6237541  SITT/M น.ส.  ริญญาภทัร์   จะรา  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ประวิทย ์อคัรเสรีนนท์
6237542  SITT/M น.ส.  กลัยรัตน์   ฉนัทว์รุตพงศ ์   แผน ก(2) รศ. ประวิทย ์อคัรเสรีนนท์
6237543  SITT/M น.ส.  รุ่งทิพย ์  หวงัสมบูรณ์ศิริ    แผน ก(2) รศ. ประวิทย ์อคัรเสรีนนท์
6237544  SITT/M นาย  สุกรี   กาเดร์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ประวิทย ์อคัรเสรีนนท์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ประวิทย ์อคัรเสรีนนท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินกา
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               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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การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                         หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.พรพิมล ชาญจิตร โทร. 0 2419 8824-5 email : gradthaimed@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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237521  SIHE/M นาย  สนัติ   สิลยัรัตน์    แผน ก(2) อ. ยอดยิง่ แดงประไพ
6237522  SIHE/M นาย  เบญทวิช   สุรศาสตร์พิศาล    แผน ก(2) รศ. อาบอรุณ เลิศขจรสุข
6237523  SIHE/M พ.ญ.  กษยา   ตนัติผลาชีวะ    แผน ก(2) รศ. เชิดศกัด์ิ ไอรมณีรัตน์
6237524  SIHE/M นาย  ทองพิทกัษ ์  ฮวบบางยาง  (**ทดลองเรียน)  แผน ข ผศ. วรวรรณ วาณิชยเ์จริญชยั
6237525  SIHE/M พ.ญ.  ทรัพยสิ์ดี   เกิดประกอบ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. ยอดยิง่ แดงประไพ
6237526  SIHE/M น.ส.  สินจยั   อินวิชยั  (**ทดลองเรียน)  แผน ข ผศ. วรวรรณ วาณิชยเ์จริญชยั
6237527  SIHE/M นาย  ชยติุ   วงศเ์ลิศวิศวกร  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. เชิดศกัด์ิ ไอรมณีรัตน์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เชิดศกัด์ิ ไอรมณีรัตน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 3  สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง 506  ชั้น 5 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.รัตนสุดา โสภวฒันกลุ โทร. 085 464 0500 e-mail : ruttanasuda.sop@mahidol.ac.th.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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาวทิยาศาสตร์สุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาวทิยาศาสตร์สุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237498  SIBS/D น.ส.  สมฤดี   สุวรรณกุลานนัท ์ (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.2 ศ. เพทาย เยน็จิตโสมนสั

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. เพทาย เยน็จิตโสมนสั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               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 และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                         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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่
               ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                        2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
               เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 
               2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                           GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                           GRID 530 : English  Academic Writing I
                           GRID 531 : English  Academic Writing II และ
                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                           GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                           GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                           ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
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               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237410  SCAN/D นาง  เนตรชนก   อินตะนยั  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.2 รศ. เพ่ิมพนัธุ์ ธรรมสโรช

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เพิ่มพนัธ์ุ ธรรมสโรช

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รองศาสตราจารย ์เพิ่มพนัธ์ุ ธรรมสโรช โทร.02-2015409  
                   e-mail : permphan.dha@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
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                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอ
               ป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
               เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน
               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 และ
                              ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                              GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                              ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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 คณะวทิยาศาสตร์



หน้า 51

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237473  SCAN/M น.ส.  อชิรญา   กิตติบุญญา    แผน ก(2) รศ. กนกพรรณ วงศป์ระเสริฐ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กนกพรรณ วงศป์ระเสริฐ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) 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 ปีการศึกษา 2562 และค่าหน่วยกิตรายวิชา
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รองศาสตราจารย ์กนกพรรณ วงศป์ระเสริฐ โทร.02-2015412  
                   e-mail : kanokpan.won@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129



หนา้ 53

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               
               
               



หนา้ 54

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์ประยุกต์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237474  SCAM/M นาย  คงศกัด์ิ   ทิพากรโรจนกิจ    แผน ก(2) อ. สมศกัด์ิ โอฬารกิจเจริญ
6237475  SCAM/M นาย  จตุรงค ์  ใจตรง  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. สมศกัด์ิ โอฬารกิจเจริญ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. สมศกัด์ิ โอฬารกิจเจริญ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                     การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
                     การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237489  SCIM/M น.ส.  พิชญสิ์ณี   จ่าแกว้    แผน ก(2) ผศ. ผดุงศรี ดบัส์
6237490  SCIM/M นาย  เอกรินทร์   ลามาลี  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ผดุงศรี ดบัส์
6237491  SCIM/M น.ส.  พรรณพลอย   แกลว้กลา้    แผน ก(2) ผศ. ผดุงศรี ดบัส์
6237492  SCIM/M น.ส.  ศุภสุตา   คงประพนัธ์    แผน ก(2) ผศ. ผดุงศรี ดบัส์
6237493  SCIM/M นาย  กสานต์ิชน   เมฆยงค ์   แผน ก(2) ผศ. ผดุงศรี ดบัส์
6237494  SCIM/M น.ส.  ชลธิชา   บุตรนํ้ าเพช็ร  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ผดุงศรี ดบัส์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. สุรเดช ศิริพฒันพิพงษ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               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.พิชญสิ์ณี จ่าแกว้
                         - รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 3  หน่วยกิต
                            เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562  ประเภทการลงทะเบียน Credit 
                            อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                            รศ. ดร. กิตติศกัด์ิ หยกทองวฒันา โทร. 02-201-5462 email : kittisak.yok@mahidol.ac.th
               
                   4.2 นายเอกรินทร์ ลามาลี
                         - รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 3  หน่วยกิต
                            เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562  ประเภทการลงทะเบียน Credit 
                            อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                            รศ. ดร. กิตติศกัด์ิ หยกทองวฒันา โทร. 02-201-5462 email : kittisak.yok@mahidol.ac.th
               
                   4.3 น.ส.พรรณพลอย แกลว้กลา้
                         - รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 3  หน่วยกิต
                            เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562  ประเภทการลงทะเบียน Credit 
                            อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                            รศ. ดร. กิตติศกัด์ิ หยกทองวฒันา โทร. 02-201-5462 email : kittisak.yok@mahidol.ac.th
               
                   4.4 น.ส.ศุภสุตา คงประพนัธ์
                         - รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 3  หน่วยกิต
                            เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562  ประเภทการลงทะเบียน Credit 
                            อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                            รศ. ดร. กิตติศกัด์ิ หยกทองวฒันา โทร. 02-201-5462 email : kittisak.yok@mahidol.ac.th
               
                   4.5 นายกสานต์ิชน เมฆยงค์
                         - รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 3  หน่วยกิต
                            เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562  ประเภทการลงทะเบียน Credit 
                            อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                            รศ. ดร. กิตติศกัด์ิ หยกทองวฒันา โทร. 02-201-5462 email : kittisak.yok@mahidol.ac.th
               
                   4.6 น.ส.ชลธิชา บุตรนํ้าเพช็ร
                         - รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 3  หน่วยกิต
                            เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562  ประเภทการลงทะเบียน Credit 
                            อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                            รศ. ดร. กิตติศกัด์ิ หยกทองวฒันา โทร. 02-201-5462 email : kittisak.yok@mahidol.ac.th
                         -  รายวิชา SCID 502 Cell Science  2  หน่วยกิต
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                            เร่ิมเรียนประมาณเดือนสิงหาคม 2562
               
                   หมายเหตุ น.ส.ชลธิชา บุตรนํ้าเพช็ร รับเขา้ศึกษาแบบนกัศึกษาทดลองเรียน โดยหลกัสูตรกาํหนดเง่ือนไขดงัน้ี
                  - จะตอ้งสอบวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 3  หน่วยกิต ใหไ้ดผ้ลการประเมิน S และ 
                   SCID 502 Cell Science  2  หน่วยกิต ใหไ้ดผ้ลการประเมิน B ข้ึนไป ภายในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
                   หากนกัศึกษาไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามขา้งตน้ ใหถื้อวา่พน้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา          
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิม่เติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
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               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237579  SCBC/M นาย  ศุภภฎั   วิศาลพฒันะสิน  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ดนยา ปโกฏิประภา
6237580  SCBC/M น.ส.  ทิพยสุ์ดา   ชิวคา้  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ดนยา ปโกฏิประภา
6237581  SCBC/M น.ส.  อรณิชา   วิศรุตไพศาล  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ดนยา ปโกฏิประภา
6237582  SCBC/M นาย  ธญัญเนตร   อํ่าบริสุทธ์ิ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ดนยา ปโกฏิประภา
6237583  SCBC/M น.ส.  หยก   วงษช์มภู  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ดนยา ปโกฏิประภา

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ดนยา ปโกฏิประภา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
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                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของคณะฯ : วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง B301  ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                         ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.กฤษดาพรรณ ตากกระโทก โทร. 02-201-5600 
                         email : kritsadapan.tak@mahidol.ac.th.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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
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               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237624  SCEB/M น.ส.  อญัชุลีรัตน์   มาลีหวล    แผน ก(2) ผศ. เมธา มีแตม้
6237625  SCEB/M นาย  วสวตัต์ิ   เลิศศิววิญญู  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เมธา มีแตม้

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เมธา มีแตม้

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               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
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผล
               คะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237535  SCPA/D น.ส.  อรณิชา   พงศว์ฒันะเควิน    แบบ 2.1 ผศ. อมรรัตน์ นรานนัทรัตน์ เจนเซน
6237536  SCPA/D น.ส.  กมลทิพย ์  นิรมลยานนัท ์   แบบ 2.1 อ. นิวฒัน์ กงัวานรังสรรค์
6237537  SCPA/D น.ส.  สุชญัญา   ซ่ือสตัยาภิรมย ์   แบบ 2.1 ผศ. อมรรัตน์ นรานนัทรัตน์ เจนเซน

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วรรณีย ์จิรองักรูสกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               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
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 - 13.00 น.
                         ณ หอ้ง Pr 101 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                         ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.นาถธิดา ตนัศิริ โทร. 02-201-5550  e-mail : 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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ
               150-153
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237534  SCPA/M นาย  ประกายเพชร   ปานแกว้    แผน ก(2) ผศ. พรทิพย ์ชยัชมภู

ประธานหลกัสูตร  :  อ. พรทิพย ์ชยัชมภู

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology  3 หน่วยกิต
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562  ประเภทการลงทะเบียน Credit
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   ผศ.ดร.พรทิพย ์ชยัชมภู โทร. 02-201-5577 e-mail : pornthip.chh@mahidol.ac.th
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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 และ 
                         การพฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 - 13.00 น.
                         ณ หอ้ง Pr 101 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                         ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.นาถธิดา ตนัศิริ โทร. 02-201-5550  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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
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               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 76

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237645  SCPO/D น.ส.  พวงแกว้   ทองบุลากร  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 รศ. ทวีชยั อมรศกัด์ิชยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ทวีชยั อมรศกัด์ิชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               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 และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
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 คณะวทิยาศาสตร์

                         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
               
               
                  ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                          1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                          2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
               เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 
               2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                               GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                               GRID 530 : English  Academic Writing I
                               GRID 531 : English  Academic Writing II และ
                               ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                               GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
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                               GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                 ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - 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)
6237646  SCPO/M น.ส.  ธนาชิตา   สุมณฑา  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ทวีชยั อมรศกัด์ิชยั
6237647  SCPO/M น.ส.  สุรัชตว์ดี   ศรีวะรมย ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ทวีชยั อมรศกัด์ิชยั
6237648  SCPO/M น.ส.  ภณัฑิรา   เทศดี  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ทวีชยั อมรศกัด์ิชยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ทวีชยั อมรศกัด์ิชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                        และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               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
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
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                         พฒันาภาษาองักฤษ 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
               
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in 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 
                   ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237832  SCPS/M น.ส.  ณฐัธยาน์   บุญมาก  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. วิชชุดา แสงสวา่ง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วิชชุดา แสงสวา่ง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) 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 ปีการศึกษา 2562 และค่าหน่วยกิตรายวิชา
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 - 2 สิงหาคม 2562
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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 และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies



หนา้ 85

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237674  SCBT/D น.ส.  ภาสินี   บวัทองคาํ    แบบ 2.1 รศ. ชูวงศ ์เอ้ือสุขอารี

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ชูวงศ ์เอ้ือสุขอารี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               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
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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
               
               
                  ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 89

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237667  SCBT/M นาย  กฤตวิทย ์  โสภาวนิตย ์   แผน ก(2) รศ. ชูวงศ ์เอ้ือสุขอารี
6237668  SCBT/M น.ส.  พสันนัท ์  ลอ้มวงษโ์สภณ    แผน ก(2) รศ. ชูวงศ ์เอ้ือสุขอารี
6237669  SCBT/M น.ส.  วราลี   ศรีนราวฒัน์    แผน ก(2) รศ. ชูวงศ ์เอ้ือสุขอารี
6237670  SCBT/M นาย  ธีธชั   ขจรชยัทตั  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ชูวงศ ์เอ้ือสุขอารี
6237671  SCBT/M น.ส.  ณฐัสรณ์   วชัรดุลยรัตน์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ชูวงศ ์เอ้ือสุขอารี
6237672  SCBT/M น.ส.  เบวรินทร์   แตงเทศ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ชูวงศ ์เอ้ือสุขอารี
6237673  SCBT/M นาย  ปรินทร   เนียมนะรา    แผน ก(2) รศ. ชูวงศ ์เอ้ือสุขอารี

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ชูวงศ ์เอ้ือสุขอารี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 15,000 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 และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237675  SCPY/D นาย  นาวี   จรูญโชคอนนัต ์   แบบ 2.1 ผศ. สุจินต ์สุวรรณะ
6237676  SCPY/D นาย  สุวฒัน์   ร่มโพธ์ิศรี  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 ผศ. ชรินทร์ โหมดชงั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กิตติวิทย ์มาแทน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                  ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผล
               คะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบ
               และยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                          1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                          2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
               เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 
               2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                               GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                               GRID 530 : English  Academic Writing I
                               GRID 531 : English  Academic Writing II และ
                               ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                               GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
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                               GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                 ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237677  SCPY/M น.ส.  อทิตา   ตะโพธ์ิ    แผน ก(2) รศ. กิตติวิทย ์มาแทน
6237678  SCPY/M นาย  นพปฎล   ชินอ่อน  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. กิตติวิทย ์มาแทน
6237679  SCPY/M นาย  ธนบดินทร์   เหล่าเสถียรกิจ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. กิตติวิทย ์มาแทน

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กิตติวิทย ์มาแทน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               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
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                         พฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in 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 บณัฑิตวทิยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพษิวทิยา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237875  SCTX/D นาย  ชยัวฒิุ   ลอ้มมณีทรัพย ์   แบบ 2.2 รศ. อาทิตย ์ไชยร้องเด่ือ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อาทิตย ์ไชยร้องเด่ือ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 ประเภทการลงทะเบียน Credit  
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ. ดร. กิตติศกัด์ิ หยกทองวฒันา โทร. 02-201-5462 email : kittisak.yok@mahidol.ac.th
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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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                  ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237626  SCBI/D น.ส.  ดาวรุ่ง   นามูล  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.2 รศ. อรุณี อหนัทริก
6237627  SCBI/D นาย  บุตดา   โชติมานวิจิต  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 รศ. อรุณี อหนัทริก

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อรุณี อหนัทริก

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายบุตดา โชติมานวิจิต
                   2.2 ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.ดาวรุ่ง นามูล
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายบุตดา โชติมานวิจิต
                   3.2 ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ น.ส.ดาวรุ่ง นามูล
               
               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 และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอ
               ป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษเพ่ิมเติม
               จากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้
               ศึกษา 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 และ
                              ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                              GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                              ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237476  SCMA/D นาย  วิชานนท ์  แซ่เจีย  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 อ. สุนทรี อุณหพิพฒัน์
6237477  SCMA/D น.ส.  รัตนา   แสงงาม    แบบ 2.1 ผศ. ไพโรจน์ สถิรคู

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ชนมทิ์ตา รัตนกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                   
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               
               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 และ
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                         การพฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอ
               ป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษเพ่ิมเติม
               จากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้
               ศึกษา ดงัน้ี
                              GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                              GRID 530 : English  Academic Writing I
                              GRID 531 : English  Academic Writing II และ
                              ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
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                              GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                              ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237871  SCFS/M น.ส.  ชวิศา   สินฉิม    แผน ก(2) อ. อจิรภาส์ พนัธยั
6237872  SCFS/M น.ส.  ฐิตา   นิลพฒัน์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. อจิรภาส์ พนัธยั
6237873  SCFS/M น.ส.  ณฐัณิชา   ทองวรรณ    แผน ก(2) อ. อจิรภาส์ พนัธยั
6237874  SCFS/M น.ส.  พุทธาวี   เสนีวงศ ์ณ อยธุยา    แผน ก(2) อ. อจิรภาส์ พนัธยั

ประธานหลกัสูตร  :  อ. อจิรภาส์ พนัธยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 3,000 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 80,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ



หนา้ 110

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานิติวทิยาศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น.
                         ณ หอ้ง N201 ชั้น 2 อาคารชีววิทยาใหม่
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.พราวรวี แสงพิทกัษ์
                         โทร.0 2201-5212 e-mail : prowrawee.sae@mahidol.ac.th
                          
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
               จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               



หนา้ 112

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานิติวทิยาศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยาการออกกาํลงักาย (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237680  SCEP/D น.ส.  จินตนา   บุตรกนัหา    แบบ 2.1 รศ. เทพมนสั บุปผาอินทร์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เทพมนสั บุปผาอินทร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) 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 ปีการศึกษา 2562 และค่าหน่วยกิตรายวิชา
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวทิยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology  
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 - 2 สิงหาคม 2562 
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยาการออกกาํลงักาย (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237622  SCME/D นาย  ปกป้อง   ปัตทวีคงคา  (**ทดลองเรียน)  แบบ 1.2 ผศ. ธีรเกียรต์ิ เกิดเจริญ
6237623  SCME/D นาย  ดุล   บริบูรณ์  (**ทดลองเรียน)  แบบ 1.2 รศ. ธรรมสิทธ์ิ วงศเ์ศรษฐสกุล

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ธีรเกียรต์ิ เกิดเจริญ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายสุวฒัน์ ร่มโพธ์ิศรี
                   2.2 ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นายปกป้อง ปัตทวีคงคา และ นายดุล บริบูรณ์
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายสุวฒัน์ ร่มโพธ์ิศรี
                   3.2 ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ นายปกป้อง ปัตทวีคงคา และ นายดุล บริบูรณ์
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
                         ณ หอ้ง SC1-151 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสายใจ เพง็อน้ โทร. 0 2441 9816 ต่อ 1212 email : saijai.pen@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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบ
               ป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษเพ่ิมเติม
               จากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้
               ศึกษา 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 และ
                              ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                              GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                              GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                              ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237617  SCME/M นาย  ขวญัชยั   เผื่อนพงษ ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เติมศกัด์ิ ศรีคิรินทร์
6237618  SCME/M นาย  วรุตม ์  กลัยากาญจน์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เติมศกัด์ิ ศรีคิรินทร์
6237619  SCME/M น.ส.  อริสรา   คาํละมูล  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เติมศกัด์ิ ศรีคิรินทร์
6237620  SCME/M นาย  ปฐวี   สกักะตะ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เติมศกัด์ิ ศรีคิรินทร์
6237621  SCME/M นาย  อากร   โชติยะศิลป์    แผน ก(2) ผศ. เติมศกัด์ิ ศรีคิรินทร์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เติมศกัด์ิ ศรีคิรินทร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายวรุตม ์กลัยากาญจน์
                   2.2 ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.อริสรา คาํละมูล นายอากร โชติยะศิลป์ นายปฐวี สกักะตะ 
                         และ นายขวญัชยั เผือ่นพงษ ์
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายวรุตม ์กลัยากาญจน์
                   3.2 ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ น.ส.อริสรา คาํละมูล นายอากร โชติยะศิลป์ นายปฐวี สกักะตะ 
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                         และ นายขวญัชยั เผือ่นพงษ ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
                         ณ หอ้ง SC1-151 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสายใจ เพง็อน้ โทร.0 2441 9816 ต่อ 1212 email : saijai.pen@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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมี
               ผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบ
               และยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
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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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237644  SCCH/D น.ส.  อารยา   เรืองสุข    แบบ 2.2 รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สุภาวดี เกียรติเสวี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินกา
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 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
               
                  ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวทิยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237649  SCCH/M นาย  นครินทร์   นอ้ยระแหง  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6237650  SCCH/M นาย  ปานญ   ตั้งคุณารักษ ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6237651  SCCH/M น.ส.  อภิญญา   ปาฏิโก    แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6237652  SCCH/M น.ส.  กฤษณา   จนัทร์เม่ง  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6237653  SCCH/M นาย  ศตวรรษ   ทองดี  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6237654  SCCH/M น.ส.  นนัทชัพร   จนัต๊ะวงค ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6237655  SCCH/M น.ส.  ศศินนัท ์  เดชเสง่ียมศกัด์ิ    แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6237656  SCCH/M นาย  ธนพล   จนัทร์โยธา  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6237657  SCCH/M น.ส.  ศศิณา   มากมาย  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6237658  SCCH/M นาย  สรัล   สุขจิตร์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6237659  SCCH/M น.ส.  จุฑามาศ   แจ๋วเจริญวฒันา  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6237660  SCCH/M นาย  ธนกฤต   ประจนัตะเสน    แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข
6237661  SCCH/M นาย  ศตาย ุ  บ่อทรัพย ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. เอกสิทธ์ิ สมสุข

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สุภาวดี เกียรติเสวี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
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               2. ค่าหน่วยกิต
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
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               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่
               ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพฤกษศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237863  SCBO/D น.ส.  ศิริรัตน์   อุดอินทร์    แบบ 2.1 ผศ. วิษุวตั สงนวล
6237864  SCBO/D น.ส.  ชนากานต ์  แสงศิริ    แบบ 2.1 ผศ. วิษุวตั สงนวล

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ณฏัฐินี พนัธ์วิศวาส

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต 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 และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพฤกษศาสตร์ (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
               
                  ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพฤกษศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 133

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิก (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237738  RACP/M น.ส.  ชนิตา   ประภาสรัตน์    แผน ก(2) ผศ. พุทธภูมิ ลาํเจียกเทศ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. พิทกัษ ์สนัตนิรันดร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               



หนา้ 134

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิก (หลกัสูตรนานาชาติ)
 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562



หนา้ 135

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิก (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

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



หนา้ 136

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237739  RAAN/M นาง  พุทธิพร   เกษกมล    แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6237740  RAAN/M น.ส.  วิชาดา   ใหญ่สมบูรณ์    แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6237741  RAAN/M น.ส.  ปัญญสุดา   ยีโ่ถ    แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6237742  RAAN/M น.ส.  ธญัญามาศ   เพชรบูรณ์    แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
6237743  RAAN/M นาง  กนกอร   ทพัเจริญ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  สุกุมา   สุขศรี  (**ทดลองเรียน)(x)  แผน ก(2)

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ

x   เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาอนัดบัสาํรอง คือ
     1. การเรียกผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาอนัดบัสาํรองเขา้ศึกษาอยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตรและ/หรือบณัฑิตวิทยาลยั
     2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาอนัดบัสาํรอง ไม่มีสิทธ์ิขอหนงัสือรับรองการเป็นผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ ในวนัศุกร์ท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง 617 ชั้น 6 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คือ น.ส.จีรวรรณ โหม่งหรุ่น
                         โทร. 02-2010608  e-mail : kaew1872@hotmail.com
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   5.1 วนัจนัทร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. โครงการแนะนาํวิธีการลงทะเบียนสาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
                         หอ้ง computer 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                   5.2 วนัศุกร์ท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
                         หอ้ง 617 ชั้น 6 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                   5.3 วนัเสาร์ท่ี 10 และวนัท่ี 11 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
                         เร่ืองการใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์สถิติและการสืบคน้ขอ้มูลแหล่งสารสนเทศทางการพยาบาล
                         และการเรียนการสอน โดยใช ้e-learning และ turnitin หอ้ง computer 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                         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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
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               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมี
               ผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบ
               และยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237724  RAMH/M น.ส.  ณิชกานต ์  คนัธะวงศ ์   แผน ก(2) ผศ. โสภิณ แสงอ่อน
6237725  RAMH/M น.ส.  อาํไพ   โพธ์ิคาํ    แผน ก(2) ผศ. โสภิณ แสงอ่อน
6237726  RAMH/M น.ส.  ซูไฮลา   ขะเดหรี    แผน ก(2) ผศ. โสภิณ แสงอ่อน

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. โสภิณ แสงอ่อน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ ในวนัศุกร์ท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.
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                         ณ หอ้ง 617 ชั้น 6 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คือ น.ส.พิมพช์นก ขาํทว้ม
                         โทร. 02-2012018  e-mail : pimchanok_2526@hotmail.com
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   5.1 วนัจนัทร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. โครงการแนะนาํวิธีการลงทะเบียนสาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
                         หอ้ง computer 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                   5.2 วนัศุกร์ท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
                         หอ้ง 617 ชั้น 6 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                   5.3 วนัเสาร์ท่ี 10 และวนัท่ี 11 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
                         เร่ืองการใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์สถิติและการสืบคน้ขอ้มูลแหล่งสารสนเทศทางการพยาบาล
                         และการเรียนการสอน โดยใช ้e-learning และ turnitin หอ้ง computer 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                         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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 143

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์การแพทย์
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237496  RAMP/M น.ส.  สุนดัดา   คาํมาก    แผน ก(2) ผศ. เสาวนีย ์อศัวผาติบุญ
6237497  RAMP/M นาย  สจัจพร   พอใจ    แผน ก(2) ผศ. เสาวนีย ์อศัวผาติบุญ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เสาวนีย ์อศัวผาติบุญ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ก่อนเปิดเรียนภาคตน้) คือ 
                      4.1 รายวิชา RARD 511 Radiation and Nuclear Physics จาํนวน 2 หน่วยกิต
                      เร่ิมเรียนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562
                      ประเภทการลงทะเบียน Audit
                      ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/หน่วยกิต 
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                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      อ.ดร.พวงเพญ็ ตั้งบุญดวงจิตร  โทร. 02- 2010824 และ 02-2012295  e-mail : puangpen@gmail.com
               
                      4.2 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 และ 02-2012295  e-mail : ps4436@hotmail.com
                   โปรดติดต่องานบริการการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั เพื่อสอบถามเก่ียวกบัการลงทะเบียน
                   โทร 0 2441 4125 ต่อ 100-107
               
               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 27 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 - 15.00 น.
                   ณ หอ้งประชุม 906 อาคารเรียนและปฏิบติัการรวมดา้นการแพทยแ์ละโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คือ นางสาวสุภาภรณ์ มารศรี 
                   โทร. 02-2012295  e-mail : poobk@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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
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               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 146

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237731  RAGP/M นาย  วิธวชั   พอ่ทา้ว    แผน ก(2) รศ. สุภาพ อารีเอ้ือ
6237732  RAGP/M วา่ท่ีร.ต.หญิง  อริสา   ทรงโฉม    แผน ก(2) รศ. สุภาพ อารีเอ้ือ
6237733  RAGP/M น.ส.  พิชญา   เกาไศยนนัท ์   แผน ก(2) รศ. สุภาพ อารีเอ้ือ
6237734  RAGP/M น.ส.  ณฏัฐณิชา   สิงห์จาน    แผน ก(2) รศ. สุภาพ อารีเอ้ือ
6237735  RAGP/M น.ส.  ปองขวญั   โพธ์ิศรี  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. สุภาพ อารีเอ้ือ
6237736  RAGP/M น.ส.  พชัรพร   มนตก์นัภยั  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. สุภาพ อารีเอ้ือ
6237737  RAGP/M น.ส.  นิภา   อินทร์จนัทร์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. สุภาพ อารีเอ้ือ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุภาพ อารีเอ้ือ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ ในวนัศุกร์ท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง 617 ชั้น 6 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คือ น.ส.พิมพช์นก ขาํทว้ม
                         โทร. 02-2012018  e-mail : pimchanok_2526@hotmail.com
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   5.1 วนัจนัทร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. โครงการแนะนาํวิธีการลงทะเบียนสาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
                         หอ้ง computer 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                   5.2 วนัศุกร์ท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
                         หอ้ง 617 ชั้น 6 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                   5.3 วนัเสาร์ท่ี 10 และวนัท่ี 11 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
                         เร่ืองการใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์สถิติและการสืบคน้ขอ้มูลแหล่งสารสนเทศทางการพยาบาล
                         และการเรียนการสอน โดยใช ้e-learning และ turnitin หอ้ง computer 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                         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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
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               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมี
               ผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบ
               และยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 149

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

               
                   -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237876  RATM/D นาย  ธีธชั   คงรัตนประเสริฐ  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.2 ผศ. ณฐินี จินาวฒัน์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ณฐินี จินาวฒัน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology จาํนวน 3 หน่วยกิต
                   ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 2,500 บาท  ประเภทการลงทะเบียน credit
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 - 2 สิงหาคม 2562
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   ผศ.ดร.พญ.ณฐินี จินาวฒัน์  โทร. 02-2010116  e-mail : jnatini@hotmail.com
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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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบ
               ป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
                   เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
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                                GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                                GRID 530 : English  Academic Writing I
                                GRID 531 : English  Academic Writing II และ
                                ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                                GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                                GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                             ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237877  RATM/M น.ส.  ภารวี   อน้เอ่ียม    แผน ก(2) ผศ. ณฐินี จินาวฒัน์
6237878  RATM/M นาย  ยงยทุธ   ผิวเกล้ียง  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ณฐินี จินาวฒัน์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ณฐินี จินาวฒัน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 20,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology จาํนวน 3 หน่วยกิต
                   ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 2,500 บาท  ประเภทการลงทะเบียน credit
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 - 2 สิงหาคม 2562
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
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                   ผศ.ดร.พญ.ณฐินี จินาวฒัน์  โทร. 02-2010116  e-mail : jnatini@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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมี
               ผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบ
               และยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา



หนา้ 156

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
(วชิาเอกตจวทิยา) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237829  RAMD/M น.พ.  คชาณฐั   พนัธ์สุข    แผน ข รศ. กุมุทนาถ จนัทร์ประภาพ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. กมุุทนาถ จนัทร์ประภาพ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
                         ณ สาํนกังานสาขาวิชาโรคผวิหนงั อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คือ คุณวีณา สุขใส
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
(วชิาเอกตจวทิยา) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                         โทร. 02-2011141  e-mail : skin1465@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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
(วชิาเอกตจวทิยา) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 160

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและพษิวทิยา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237727  RAOT/M นาย  ธนภูมิ   ไลไธสง    แผน ก(2) ศ. วิชยั เอกพลากร
6237728  RAOT/M น.ส.  ศรสวรรค ์  สิทธิพงศ ์   แผน ก(2) ศ. วิชยั เอกพลากร
6237729  RAOT/M น.ส.  ชนมนิ์ภา   วิฑูรสูตร    แผน ก(2) ศ. วิชยั เอกพลากร
6237730  RAOT/M นาย  จิรฉตัร   ตั้งเจริญสมุทร    แผน ก(2) ศ. วิชยั เอกพลากร

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. วิชยั เอกพลากร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 25,000 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและพษิวทิยา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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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                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237531  PHBS/M น.ส.  สิรินภา   สรงสระแกว้    แผน ก(2) รศ. ชูเกียรติ วิวฒัน์วงศเ์กษม
6237532  PHBS/M น.ส.  จรรยา   อุปมยั  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ชูเกียรติ วิวฒัน์วงศเ์กษม
6237533  PHBS/M น.ส.  ปาณิสรา   ชยัรัตน์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ชูเกียรติ วิวฒัน์วงศเ์กษม

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ชูเกียรติ วิวฒัน์วงศเ์กษม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และ
                   การพฒันาภาษาองักฤษนกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.
                   ณ ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน รศ.ชูเกียรติ  วิวฒัน์วงศเ์กษม
                   โทร. 087-0945935  e-mail : chukiat.viw@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้
               จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของหลกัสูตร
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้
               ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัร
               บณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in 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 ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นราย
               วิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
                  ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237528  PHBS/M น.ส.  ณฐัณิชา   สอ้ืนรัมย ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ชูเกียรติ วิวฒัน์วงศเ์กษม
6237529  PHBS/M น.ส.  ศศิกานต ์  ทองอาจ    แผน ก(2) รศ. ชูเกียรติ วิวฒัน์วงศเ์กษม
6237530  PHBS/M น.ส.  ภทัรภร   พุฒมาเล    แผน ก(2) รศ. ชูเกียรติ วิวฒัน์วงศเ์กษม

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ชูเกียรติ วิวฒัน์วงศเ์กษม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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
                   ภาษาองักฤษนกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.
                   ณ ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน รศ.ชูเกียรติ  วิวฒัน์วงศเ์กษม
                   โทร. 087-0945935  e-mail : chukiat.viw@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 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
                - ภาคตน้ ปีการศึกษา 2562 เปิดวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                - ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563  ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้
               ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัร
               บณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 ตามเกณฑ์
               มาตรฐานหลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผล
               อุดมศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
               โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใช้
               ในการข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
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               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237883  PHET/M น.ส.  พรรณราย   สาํราญนิช    แผน ก(2) รศ. เนาวรัตน์ เจริญคา้
6237884  PHET/M นาย  ภทัรนนัท ์  หนัมา    แผน ก(2) รศ. เนาวรัตน์ เจริญคา้
6237885  PHET/M น.ส.  พชนนัท ์  ลีลาวิโรจน์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. เนาวรัตน์ เจริญคา้
6237886  PHET/M นาย  ณฎัฐกิตต์ิ   สุขจิตต ์   แผน ก(2) รศ. เนาวรัตน์ เจริญคา้

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สุวิสา มหาสนัทนะ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 เพื่อรับฟังโอวาท
                   จากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
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                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรนศ.และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.30 น. 
                   ณ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล อาคาร 2 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.ปริชาติ ศรีสุวรรณ
                   โทร. 02-3548540  e-mail : jackneverdie@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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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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 คณะสาธารณสุขศาสตร์

               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
               หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
               ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
               โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237754  PHOH/D วา่ท่ีร.ต.  ปรัชญา   บุญรักษา  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 ศ. พรพิมล กองทิพย์

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. พรพิมล กองทิพย์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการพฒันา
                   ภาษาองักฤษนกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา 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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้
               ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้
               ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                  รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษเพ่ิมเติม
               จากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ี
               เขา้ศึกษา ดงัน้ี
               GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
               GRID 530 : English  Academic Writing I
               GRID 531 : English  Academic Writing II และ
               ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
               GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
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               GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                 ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ
               การเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237574  PHOH/M นาย  ประสิทธ์ิ   นีระพนัธุ์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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   
                   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 



หนา้ 178
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 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                   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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ.2562
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           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
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237569  PHOH/M น.ส.  กิตติยา   โสดาวตัร์    แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6237570  PHOH/M น.ส.  นิภารัตน์   ปากชาํนิ  (**ทดลองเรียน)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6237571  PHOH/M น.ส.  ณฐัชภรณ์   เผือกผอ่ง  (**ทดลองเรียน)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6237572  PHOH/M น.ส.  ปาณิสรา   วงษภ์กัดี  (**ทดลองเรียน)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6237573  PHOH/M น.ส.  วศินี   ศงัขะฤกษ ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               เพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th
               ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
               ประจาํปีการศึกษา 2562(รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
               1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
               ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
               1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
               1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                  สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่
               คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีหลกัสูตรกาํหนดใหน้กัศึกษาตอ้งลงทะเบียนก่อนเปิดเรียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562



หนา้ 181

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                   4.1 รายวิชา PHOH 503 Industrial Hygiene and Occupational Medecine  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 22 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2562
                   เรียนวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์เวลา 09.00 - 16.00 น. 
                   ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 2,500 บาท
                   ประเภทการลงทะเบียน Audit
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้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 22 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2562
                   เรียนวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์เวลา 09.00 - 16.00 น. 
                   ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 2,500 บาท
                   ประเภทการลงทะเบียน Audit
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้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 และ
                   การพฒันาภาษาองักฤษนกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  
                   กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร วนัท่ี 22 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
               
               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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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้
               ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัร
               บณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125
                ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือ
               มีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) 
               จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562



หนา้ 183

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

               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 ตามเกณฑ์
               มาตรฐานหลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผล
               อุดมศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
               โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใช้
               ในการข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               



หนา้ 184

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237499  PHCN/M น.ส.  นภสัวรรณ   นามบุญศรี    แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6237500  PHCN/M น.ส.  อจัฉรา   พฒันพิโดร    แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6237501  PHCN/M น.ส.  ศิขรินทร์   สืบพา  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6237502  PHCN/M น.ส.  ปวีณา   เมฆฉาย    แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6237503  PHCN/M วา่ท่ีร.ต.หญิง  นุจิรา   วงศอิ์นทร์    แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6237504  PHCN/M นาย  พลรัตน์   บุญสุขงั  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6237505  PHCN/M น.ส.  วิไลพร   หาญเจริญกูล    แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6237506  PHCN/M น.ส.  ณฐัรฎา   จนัทะโคตร    แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6237507  PHCN/M น.ส.  ชมพูนุท   มะนาตย ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นฤมล เอ้ือมณีกลู

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 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
                   และการพฒันาภาษาองักฤษนกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา 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 โครงการกิจกรรม Mahidol Core Value
                   วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 20.00 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
               
               กาํหนดการเปิด - ปิดภาคเรียนใชก้าํหนดการของหลกัสูตร
                - ภาคตน้ ปีการศึกษา 2562 เปิดวนัท่ี 2 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562
                - ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เปิดวนัท่ี 11 มกราคม 2563  ปิดวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2563
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
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               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 ตามเกณฑ์
               มาตรฐานหลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผล
               อุดมศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
               โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
               การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
               อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237957  PHIE/M น.ส.  สุพิชชา   กมลภากรณ์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ศ. ลีรา กิตติกูล
6237958  PHIE/M น.ส.  จีราพร   เพิงรัตน์    แผน ก(2) ผศ. ทวี สายวิชยั

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชตกิ์จ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   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



หนา้ 189

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโรคติดเช้ือและวทิยาการระบาดทางการสาธารณสุข
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                   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 และการพฒันา
                   ภาษาองักฤษนกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมชั้น 4  อาคารเทพนพ เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   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
               
                  ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                  รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
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                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
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               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237959  PHIE/M นาย  พงษอ์มร   จิรชยเศรษฐ    แผน ก(2) รศ. จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
6237960  PHIE/M นาย  นครินทร์   อุดอา้ย  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. วรากร โกศยัเสวี
6237961  PHIE/M น.ส.  กนกวรรณ   โมราราย    แผน ก(2) ผศ. สุคนธา ศิริ
6237962  PHIE/M น.ส.  สิเรียม   ตูมไทย  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. จิรพนัธุ์ จนัทร์จร
6237963  PHIE/M นาย  เจษฎา   ฮ่ึงฮก    แผน ก(2) ผศ. ทวี สายวิชยั
6237964  PHIE/M น.ส.  รัตติญา   ยมมา  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. วิศิษฎ ์ฉวีพจน์กาํจร
6237965  PHIE/M น.ส.  สุจิตรา   ต๊ะยามนั  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. มณี ชะนะมา
6237966  PHIE/M น.ส.  กนกวรรณ   บวรพิพฒันชยั    แผน ก(2) อ. วรากร โกศยัเสวี
6237967  PHIE/M น.ส.  ธนัยพร   วฒัน์ธนนนัท ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. วิศิษฎ ์ฉวีพจน์กาํจร
6237968  PHIE/M นาย  สรวศิ   อมตเวทย ์   แผน ก(2) ผศ. สุคนธา ศิริ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชตกิ์จ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.สิเรียม ตูมไทย
                   3.2 ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ นายพงษอ์มร จิรชยเศรษฐ นายนครินทร์ อุดอา้ย น.ส.กนกวรรณ โมราราย
                   นายเจษฎา ฮ่ึงฮก น.ส.รัตติญา ยมมา น.ส.สุจิตรา ตะ๊ยามนั น.ส.กนกวรรณ บวรพิพฒันชยั น.ส.ธนัยพร วฒัน์ธนนนัท์
                   นายสรวิศ อมตเวทย์
               
               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 3548541 e-mail : sukhontha.sir@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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :
                         วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
                         ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
                         คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  
                         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
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                 ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมี
               ผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบ
               และยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
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               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237577  PHHE/M นาย  ปฏิภาณ   สมบูรณ์    แผน ก(2) ผศ. ภรณี วฒันสมบูรณ์
6237578  PHHE/M นาย  อภินทัธ์   นิลสุข  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ภรณี วฒันสมบูรณ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4.รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้  ปีการศึกษา 2562)  คือ  
                   รายวิชา PHHE 640 Social and Behavioral Science of Health Education and Health Promotion 2 หน่วยกิต 
                   ประเภทการลงทะเบียน Audit  ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 2,500 บาท
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 17 สิงหาคม 2562
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
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                   รศ.ดร.มณฑา  เก่งการพานิช  โทร. 02-3548543 ต่อ 3704  e-mail : mondha.ken@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
                   ภาษาองักฤษนกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น.
                   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณอรัญญา จนัทร  โทร. 085-1569361 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 
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
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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 ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่น
               รายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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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 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237764  PHEH/M นาย  อนนัตสิ์ทธ์ิ   ยงคศ์รี  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. ชชัวาล สิงหกนัต์
6237765  PHEH/M น.ส.  สิริกาญจน์   ทองไหม  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. ชชัวาล สิงหกนัต์
6237766  PHEH/M น.ส.  ศิริวิมล   เวชจกัรเวร    แผน ก(2) อ. ชชัวาล สิงหกนัต์
6237767  PHEH/M นาย  พิชชานนัท ์  ขจรเพช็ร  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. ชชัวาล สิงหกนัต์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ชชัวาล สิงหกนัต์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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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                   ภาษาองักฤษนกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมภาควชิาวิทยาศาสตร์อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ชั้น 2 อาคาร 4  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณธนธรณ์  ชุ่มประสิทธิโชค  โทร. 090-9731733 e-mail: thanathorn.chu@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
               
                  ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                  รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in 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 ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2 ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               -  หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237758  PHEH/M น.ส.  ศิริประภา   กอแกว้    แผน ก(2) อ. ชชัวาล สิงหกนัต์
6237759  PHEH/M น.ส.  นฐัลดา   บุญพิคาํ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. ชชัวาล สิงหกนัต์
6237760  PHEH/M น.ส.  ศิรมณี   พนัธุ์พยคัฆ ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. ชชัวาล สิงหกนัต์
6237761  PHEH/M นาย  ศิริพงษ ์  โคตรบรรเทา  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. ชชัวาล สิงหกนัต์
6237762  PHEH/M น.ส.  มาลิณี   ชายวิริยางกูร  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. ชชัวาล สิงหกนัต์
6237763  PHEH/M น.ส.  รักชนก   สุขสาร  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. ชชัวาล สิงหกนัต์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ชชัวาล สิงหกนัต์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการพฒันา
                   ภาษาองักฤษนกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ชั้น 2 อาคาร 4  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณธนธรณ์  ชุ่มประสิทธิโชค  โทร. 090-9731733 e-mail: thanathorn.chu@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
               
                  ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                  รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
               เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
               ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies



หนา้ 206

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 ตามเกณฑ์
               มาตรฐานหลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผล
               อุดมศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
               โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237555  PHHI/M นาย  ภานุพงศ ์  ศรีบุญขาํ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ปรารถนา สถิตยว์ิภาวี
6237556  PHHI/M น.ส.  อลิสา   ศรีรัตน์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ปรารถนา สถิตยว์ิภาวี

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ปรารถนา สถิตยว์ิภาวี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,700 บาท/หน่วยกิต
               
               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 
                   และการพฒันาภาษาองักฤษนกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น.
                   ณ หอ้ง 3205 ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน รศ.ดร.ปรารถนา  สถิตยว์ิภาวี  โทร.091-7788064  e-mail : pratana.sat@mahidol.ac.th
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   5.1 นายภานุพงศ ์ ศรีบุญขาํ ตอ้งลงทะเบียนรายวิชา PHBS 552 Fundamentals of Medicine and Health
                   จาํนวน 2 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียนแบบ Audit
                   5.2 น.ส.อลิสา  ศรีรัตน์ ตอ้งลงทะเบียนรายวิชา PHBS 551 Fundamentals of Computer and Informatics
                   จาํนวน 2 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียนแบบ Audit
               
               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
               
                  ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้
               ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัร
               บณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                  รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑ์
               ขั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือ
               มีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) 
               จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                   งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
                                   25/25 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170
                                   โทร.02 441 4125 ต่อ 111 - 115
                                   โทรสาร 02 441 9129                               
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                  หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                  ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                  โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                  ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237953  PHPH/M น.ส.  อาภสัรณญั   ทยายทุธ    แผน ก(2) ผศ. ฉตัรภา หตัถโกศล
6237954  PHPH/M น.ส.  กญัญามณฑ ์  เพช็ร์สีสม  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ฉตัรภา หตัถโกศล
6237955  PHPH/M น.ส.  ศิริกญัญา   ลบัแล  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ฉตัรภา หตัถโกศล
6237956  PHPH/M น.ส.  รักษณาลี   จอมอาสา  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ฉตัรภา หตัถโกศล

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เรวดี จงสุวฒัน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) 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 ปีการศึกษา 2562 และค่าหน่วยกิตรายวิชา
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาลงทะเบียนก่อนเปิดเรียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562 
                   4.1 รายวิชา PHNU 412 Nutritional Biochemistry 3 หน่วยกิต
                   อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
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                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   ผศ.ดร.เอกราช  บาํรุงพืชน์ โทร.02-3548539 
               
               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 24 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
                   ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ชั้น 4 อาคาร 5 (อาคารเทพนมฯ)
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณสุภาพร  โกศลวิบูลยพ์งศ์
                   โทร. 02-354-8539 e-mail : supaporn.kos@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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑ์
               ขั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
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                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 ตามเกณฑ์
               มาตรฐานหลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผล
               อุดมศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
               โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
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               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237945  PHPH/M น.ส.  วรินดา   ดาอํ่า  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี จงสุวฒัน์
6237946  PHPH/M น.ส.  อรวรา   เดชสกุลไกร  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี จงสุวฒัน์
6237947  PHPH/M น.ส.  กุลธิดา   รักกลดั  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี จงสุวฒัน์
6237948  PHPH/M นาย  สนธยา   บุญเล่ือน  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี จงสุวฒัน์
6237949  PHPH/M น.ส.  ปภาวรินท ์  มุขสมบติั  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี จงสุวฒัน์
6237950  PHPH/M น.ส.  ศิริมา   ไทพิทกัษ ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี จงสุวฒัน์
6237951  PHPH/M น.ส.  ศุภากร   รักษาวงษ ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี จงสุวฒัน์
6237952  PHPH/M น.ส.  เกศริน   ประเวระไพ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี จงสุวฒัน์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุธรรม นนัทมงคลชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) 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 ปีการศึกษา 2562 และค่าหน่วยกิตรายวิชา
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาลงทะเบียนก่อนเปิดเรียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562 
                   4.1 รายวิชา PHNU 412 Nutritional Biochemistry 3 หน่วยกิต
                   อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   ผศ.ดร.เอกราช  บาํรุงพืชน์ โทร.02-3548539 
               
               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 24 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
                   ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ชั้น 4 อาคาร 5 (อาคารเทพนมฯ)
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณสุภาพร  โกศลวิบูลยพ์งศ์
                   โทร. 02-354-8539 e-mail : supaporn.kos@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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑ์
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               ขั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวทิยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 ตามเกณฑ์
               มาตรฐานหลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผล
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               อุดมศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
               โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237828  PHPH/D น.ส.  สุนารี   ทะน๊ะเป็ก  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.2 รศ. มณฑา เก่งการพานิช

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ปัญญรัตน์ ลาภวงศว์ฒันา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4.รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้  ปีการศึกษา 2562)  คือ  
                   4.1 รายวิชา PHAD 602 Public Health Administration จาํนวน 3 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียน Audit
                   4.2 รายวิชา PHBS 638 Fundamentals of Biostatistics จาํนวน 3 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียน Audit
                   4.3 รายวิชา PHEP 602 Principle of Epidemiology จาํนวน 3 หน่วยกิต ประเภทการลงทะเบียน Audit
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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 และ
                   การพฒันาภาษาองักฤษนกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา 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 8 กรกฎาคม 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 ปีการศึกษา 2562 เปิดวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562   ปิดวนัท่ี  6 ธนัวาคม 2562
                  - ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563  ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
               
                  ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ
               ก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                  รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
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               2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษเพ่ิมเติม
               จากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวชิาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 2 ภาคการศึกษาแรก
               ท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
               GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
               GRID 530 : English  Academic Writing I
               GRID 531 : English  Academic Writing II และ
               ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
               GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
               GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                    ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237575  PHOP/M น.ส.  วิไลลกัษณ์   เท่ียงคาํ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. แอนน์ จิระพงษสุ์วรรณ
6237576  PHOP/M น.ส.  ณฐัชา   เปรมธีรวฒัน์ชยั  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. แอนน์ จิระพงษสุ์วรรณ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. แอนน์ จิระพงษสุ์วรรณ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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
                   และการพฒันาภาษาองักฤษนกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   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 โครงการกิจกรรม Mahidol Core Value
                   วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 20.00 น.
                   ณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์
               
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
               จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
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               (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ 
               หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) 
               จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั 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 ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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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               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237557  PHOP/M นาย  ธนวธุ   กาฬภกัดี    แผน ก(2) รศ. อรวรรณ แกว้บุญชู
6237558  PHOP/M น.ส.  อญัญานิคษ ์  ไทยเพ่ิมพูล    แผน ก(2) รศ. อรวรรณ แกว้บุญชู
6237559  PHOP/M นาง  อมรรัตน์   ดีเสือ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. อรวรรณ แกว้บุญชู
6237560  PHOP/M น.ส.  นารีรัตน์   พุม่มาลา    แผน ก(2) รศ. อรวรรณ แกว้บุญชู
6237561  PHOP/M นาย  บุญธรรม   ข่าขนัมะณี    แผน ก(2) รศ. อรวรรณ แกว้บุญชู

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อรวรรณ แกว้บุญชู

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               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 27 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 18.00 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 Core Value
                   วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 20.00 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
               
               กาํหนดการเปิด - ปิดภาคเรียนใชก้าํหนดการของหลกัสูตร
                - ภาคตน้ ปีการศึกษา 2562 เปิดวนัท่ี 2 สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562
                - ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เปิดวนัท่ี 11 มกราคม 2563  ปิดวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2563
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้
               ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2    GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่น
               รายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 ตามเกณฑ์
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               มาตรฐาน  หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผล
               อุดมศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
               โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237551  PHNS/D ร.อ.หญิง  รมยธ์นิกา   ฝ่ายหม่ืนไวย ์ (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 รศ. อาภาพร เผา่วฒันา
6237552  PHNS/D นาง  นภมณ   พุม่โสภา    แบบ 2.1 รศ. อาภาพร เผา่วฒันา
6237553  PHNS/D น.ส.  สินีพร   ยนืยง  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 รศ. อาภาพร เผา่วฒันา
6237554  PHNS/D น.ส.  ขวญันภา   ขวญัสถาพรกุล  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 รศ. อาภาพร เผา่วฒันา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อาภาพร เผา่วฒันา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูเ้ขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมของหลกัสูตรฯ สาํหรับผูเ้ขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                   เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์
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                   และการพฒันาภาษาองักฤษนกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา 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 โครงการกิจกรรม Mahidol Core Value
                   วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 20.00 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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้
               ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่น
               ความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑ์
               ขั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือ
               มีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                     1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
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               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                     2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
               เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 2 ภาค
               การศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
               GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
               GRID 530 : English  Academic Writing I
               GRID 531 : English  Academic Writing II และ
               ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
               GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
               GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                  ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่
               สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
                  ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237392  ENTM/M น.ส.  สิริวรินทร์   เจริญจิตร  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6237393  ENTM/M น.ส.  ณฐัริณีย ์  บุญประคอง    แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6237394  ENTM/M นาย  ธีร์ธวชั   วงับอน  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6237395  ENTM/M นาย  ปฏิพทัธ์   เกตุอุบล    แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6237396  ENTM/M น.ส.  สวรส   สุดใจ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6237397  ENTM/M นาย  วิวฒัน์   จนัทร์ชาวนา  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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. 
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                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังโอวาท
                   จากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บ 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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ 
               หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) 
               จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั 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
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237478  ENTM/M น.ส.  โชทิชา   สุวรรณโคตร    แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6237479  ENTM/M น.ส.  ธีรนนัท ์  ดวงดีทิพย ์   แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6237480  ENTM/M น.ส.  ณฏัฐก์านต ์  ธนนักิตติพงศ ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6237481  ENTM/M นาย  วรพงษ ์  เตม็ทวี  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6237482  ENTM/M นาย  สมคิด   เตง็สุวรรณ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6237483  ENTM/M น.ส.  เสาวนีย ์  ประทุม  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6237484  ENTM/M น.ส.  สุกญัญา   สินเธาว ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6237485  ENTM/M น.ส.  ภทัรวรรณ   สาํอางคท์รง  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6237486  ENTM/M น.ส.  เพชรนํ้ าหน่ึง   โลศิริ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6237487  ENTM/M น.ส.  อรัญญา   บุนนาค  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์
6237488  ENTM/M นาย  ภทัรพล   แกว้สถิตย ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เรวดี โรจนกนนัท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
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               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังโอวาท
                   จากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บ 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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ 
               หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) 
               จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั 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 ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237838  ENAS/M น.ส.  ปนดัดา   นวลศรี  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. กนัต ์ปานประยรู

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. กนัต ์ปานประยรู

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ก่อนเปิดเรียนภาคตน้) คือ  
                      รายวิชา ENAS 700 Basic of Natural Resource for Environmental Security
                      เร่ิมเรียนวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562  จาํนวน 3 หน่วยกิต 
                      ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 1,800 บาท  ประเภทการลงทะเบียน Audit
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      ผศ.ดร.ปรียาพร เกิดฤทธ์ิ  โทร. 02- 4415000 ต่อ 1224  e-mail : preeyaporn.koe@mahidol.edu
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                   โปรดติดต่องานบริการการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั เพื่อสอบถามเก่ียวกบัการลงทะเบียน
                   โทร 0 2441 4125 ต่อ 100-107
               
               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   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
                   ณ อาคารส่ิงแวดลอ้มพฒันดล คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณศรีสุภางค ์ลิมป์กาญจนวฒัน์  โทร. 02-4415000 ต่อ 2117
               
               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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ 
               หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) 
               จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั 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
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
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               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237837  ENLE/M น.ส.  ณฎัฐธิดา   สิทธิลิขิต    แผน ก(2) อ. มณฑิรา ยติุธรรม

ประธานหลกัสูตร  :  อ. มณฑิรา ยติุธรรม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) คือ  
                      วิชา ENLE 600 Interactions of Natural Resources and Livable City  จาํนวน 3 หน่วยกิต
                      เร่ิมเรียนวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2562  ประเภทการลงทะเบียน Audit
                      อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      อ.ดร.มณฑิรา ยติุธรรม  โทร. 02- 4415000 ต่อ 2201  e-mail : monthira.yut@mahidol.ac.th
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               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   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
                   ณ อาคารส่ิงแวดลอ้มพฒันดล คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณศรีสุภางค ์ลิมป์กาญจนวฒัน์  โทร. 02-4415000 ต่อ 2117
               
               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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ 
               หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) 
               จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั 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
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237839  ENLE/M น.ส.  พรพนิต   กล่ินอภยั    แผน ก(2) อ. มณฑิรา ยติุธรรม

ประธานหลกัสูตร  :  อ. มณฑิรา ยติุธรรม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) คือ  
                      วิชา ENLE 600 Interactions of Natural Resources and Livable City  จาํนวน 3 หน่วยกิต
                      เร่ิมเรียนวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2562  ประเภทการลงทะเบียน Audit
                      อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      อ.ดร.มณฑิรา ยติุธรรม  โทร. 02- 4415000 ต่อ 2201  e-mail : monthira.yut@mahidol.ac.th
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               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   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
                   ณ อาคารส่ิงแวดลอ้มพฒันดล คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณศรีสุภางค ์ลิมป์กาญจนวฒัน์  โทร. 02-4415000 ต่อ 2117
               
               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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ 
               หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) 
               จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั 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
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประชากรศึกษา
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237587  SHPE/D นาย  กุศล   ภูวภรณ์กุล  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                        สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                       สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท   
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประชากรศึกษา
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                         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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์   
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑ์
               ขั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
               เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร  รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 2 ภาค
               การศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                    GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                    GRID 530 : English  Academic Writing I
                    GRID 531 : English  Academic Writing II และ
               ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                    GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                    GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                          ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประชากรศึกษา
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237416  SHEM/M น.ส.  รวีวรรณ   บุญฤทธ๋ิ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. พสชนนั นิรมิตรไชยนนท์
6237417  SHEM/M นาย  สมจิต   แซ่ฟุ้ง  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. พสชนนั นิรมิตรไชยนนท์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พสชนนั นิรมิตรไชยนนท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                        สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                       สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต  7,000 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 



หนา้ 257

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 23  สิงหาคม 2562  เวลา 10.00 น.
                         ณ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน รศ.ดร.พสชนนั  นิรมิตรไชยนนท์
                         โทร. 089-001-1212    e-mail : poschanan.nir@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  สิงหาคม 2562  ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562   ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           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 ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวทิยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237398  SHSM/D น.ส.  ริญญานนัท ์  คนัธา  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 รศ. วรรณชลี โนริยา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วรรณชลี โนริยา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                        สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                        สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น.
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                         ณ หอ้งประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน  คุณวิจิตรา  เชาวนะสุนทร
                         โทร.02-800-2840-60 ต่อ 1300    e-mail : vichitra.cha@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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ  กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ.2562  ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ
               ก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงาน
               ศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125  ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑ์
               ขั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
               เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร  รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 2 ภาค
               การศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                    GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                    GRID 530 : English  Academic Writing I
                    GRID 531 : English  Academic Writing II และ
               ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                    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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237628  SHSM/D นาย  บุญฤทธ์ิ   ป่ินทบัทิม  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 ผศ. ประเสริฐไชย สุขสอาด
6237629  SHSM/D นาย  พลงั   นิทศักาญจนานนท ์ (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 ผศ. ประเสริฐไชย สุขสอาด

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ประเสริฐไชย สุขสอาด

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                        สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                        สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น.
                         ณ หอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน  คุณวิจิตรา  เชาวนะสุนทร
                         โทร.02-800-2840-60 ต่อ 1300    e-mail : vichitra.cha@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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์   
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑ์
               ขั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
               เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร  รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 2 ภาค
               การศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                    GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                    GRID 530 : English  Academic Writing I
                    GRID 531 : English  Academic Writing II และ
               ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
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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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237399  SHSM/M นาย  ศกัรินทร์   หม่ืนเดช    แผน ก(2) ผศ. พราม อินพรม

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พราม อินพรม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น.
                         ณ หอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
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                         ติดต่อผูป้ระสานงาน  คุณวิจิตรา  เชาวนะสุนทร
                         โทร.02-800-2840-60 ต่อ 1300    e-mail : vichitra.cha@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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562   ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา  โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237402  SHSM/M นาย  คมกฤต   หมวดใหม่  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เสาวลี แกว้ช่วย
6237403  SHSM/M นาย  ธนวิน   เวชโพธ์ิ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เสาวลี แกว้ช่วย
6237404  SHSM/M นาย  เพชรัต   คุณาพนัธ์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เสาวลี แกว้ช่วย
6237405  SHSM/M นาย  สุรพศั   ประศรีทะโก  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เสาวลี แกว้ช่วย
6237406  SHSM/M น.ส.  ณฐัธิกา   แพงทุย  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เสาวลี แกว้ช่วย
6237407  SHSM/M นาย  วนัฉตัร   ยนืยง  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เสาวลี แกว้ช่วย
6237408  SHSM/M น.ส.  องัคณา   แซ่โงว้  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เสาวลี แกว้ช่วย
6237409  SHSM/M น.ส.  มนสัชนก   แสงอรุณ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เสาวลี แกว้ช่วย

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เสาวลี แกว้ช่วย

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                  ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
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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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น.
                         ณ หอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน  คุณวิจิตรา  เชาวนะสุนทร
                         โทร.02-800-2840-60 ต่อ 1300    e-mail : vichitra.cha@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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562   ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา  โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237411  SHCJ/M น.ส.  ศิวนาถ   พรรณราย  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี
6237412  SHCJ/M น.ส.  วราภรณ์   เกิดนอ้ย  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. สุณีย ์กลัยะจิตร
6237413  SHCJ/M นาย  ณฐัภทัร   เสาวภา  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
6237414  SHCJ/M นาย  สุเมธสั   บวรนนัทกุล  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ฐนนัดร์ศกัด์ิ บวรนนัทกุล
6237415  SHCJ/M ร.ต.ท.  จกัรี   ทองศกัด์ิ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. ศุภกร ปุญญฤทธ์ิ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                  ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น.
                         ณ หอ้งประชุม SH508  ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวภานุการณ์  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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562   ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา  โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237401  SHCJ/M ร.ต.อ.  จารุทรรศน์   ไชยวาส  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น.
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                         ณ หอ้งประชุม SH508  ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวภานุการณ์  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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562  ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา  โทร. 0 2441 4125
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in 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 ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237446  SHSS/M น.ส.  สิรีธร   คณะเชิดชู  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ สงคป์ระชา

ประธานหลกัสูตร  :  อ. สุภาภรณ์ สงคป์ระชา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น.
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                         ณ หอ้งประชุม SH508  ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวภานุการณ์  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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562   ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา  โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in 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 ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 282

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237976  SHMS/M น.ส.  ณฐัชยา   โปร่งเจริญ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เพญ็จนัทร์ ประดบัมุข เชอร์เรอร์
6237977  SHMS/M น.ส.  ถิรนนัท ์  ถิรสิริสิน    แผน ก(2) รศ. โธมสั กวาดามูซ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ณฐัณีย ์มีมนต์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ 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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562   ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา  โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
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                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237974  SHMS/M น.ส.  ณฏัฐณิชา   บาํรุง  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. ภทัรจิต จุมพล กอซโซลี
6237975  SHMS/M นาย  ณฐัพล   หลงสวาสด์ิ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. เพญ็จนัทร์ ประดบัมุข เชอร์เรอร์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เพญ็จนัทร์ ประดบัมุข เชอร์เรอร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 



หนา้ 286

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               
               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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562   ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา  โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
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                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237687  SHRD/D นาย  ปฏิพทัธ์   อนุรักษธ์รรม    แบบ 2.1 รศ. ปกรณ์ สิงห์สุริยา
6237688  SHRD/D นาย  สุเมธี   หาญเจริญทรัพย ์ (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 รศ. ปกรณ์ สิงห์สุริยา
6237689  SHRD/D น.ส.  กีรติกา   มนสิชาวรกุล  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 รศ. ปกรณ์ สิงห์สุริยา
6237690  SHRD/D น.ส.  ณชัปภา   ประธานทิพย ์ (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 รศ. ปกรณ์ สิงห์สุริยา
6237691  SHRD/D นาย  อธิวฒัน์   รัตนพิบูลย ์ (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 รศ. ปกรณ์ สิงห์สุริยา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ปกรณ์ สิงห์สุริยา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                        สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                        สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                  ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศหลกัสูตร
                         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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์   
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑ์
               ขั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
               เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร  รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 2 ภาค
               การศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                    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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               ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                    GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                    GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                          ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237910  SHPP/M นาย  ฐณฏัฐ ์  อฑัฒทิ์วตัถธ์นา    แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6237911  SHPP/M นาย  มนสัศกัด์ิ   ฉายชูวงษ ์   แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กมลพร สอนศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 15.00 น.
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                         ณ หอ้งกนัภยัมหิดล คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน  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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562   ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา  โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237912  SHPP/M น.ส.  จุฑาทิพย ์  ศิรินพวงศ ์   แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6237913  SHPP/M นาย  สราวธุ   แพพวก  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6237914  SHPP/M น.ส.  งามญา   ศรีพอ    แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6237915  SHPP/M น.ส.  พิมพร์วินท ์  แกว้เมืองทอง    แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6237916  SHPP/M น.ส.  วสุพร   ภู่พฒัน์วิบูลย ์   แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6237917  SHPP/M น.ส.  กาญจนาพร   ผลทาํโชค    แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6237918  SHPP/M น.ส.  มาริสา   เสนาธรรม  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6237919  SHPP/M น.ส.  พรรัตน์   ธรรมวิชิต  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6237920  SHPP/M น.ส.  สุลาวรรณ   เพช็รแอง  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6237921  SHPP/M จ.ท.หญิง  จิรพฒัน์   จิรพตัรไพรีพา่ย  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6237922  SHPP/M นาย  สนัติราษฎร์   ตน้พิกุล  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6237923  SHPP/M นาย  ธนวฒัน์ชยั   บุญอาํไพ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6237924  SHPP/M นาย  อิทธิพล   วงศอ์ารยะชยั  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6237925  SHPP/M น.ส.  รณิดา   ยอดแกว้  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กมลพร สอนศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
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               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 15.00 น.
                         ณ หอ้งกนัภยัมหิดล คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน  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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562   ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา  โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
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               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237447  SHCJ/D น.ส.  ชมเกตุ   งามไกวลั    แบบ 2.1 รศ. วีนนัทก์านต ์รุจิภกัด์ิ
6237448  SHCJ/D นาย  ฐาปน ภาสะฐิติ   แสนยะบุตร    แบบ 2.1 รศ. วีนนัทก์านต ์รุจิภกัด์ิ
6237449  SHCJ/D ร.ต.อ.  ปภสัสิทธ์ิ   จริตเอก  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 รศ. วีนนัทก์านต ์รุจิภกัด์ิ
6237450  SHCJ/D นาย  พงษร์พี   เฮงเกียรติขจร  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 รศ. วีนนัทก์านต ์รุจิภกัด์ิ
6237451  SHCJ/D ร.ต.อ.หญิง  ปิยะฉตัร   เนียะแกว้  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 รศ. วีนนัทก์านต ์รุจิภกัด์ิ

สาํรองอนัดบัท่ี  1 นาง  พงษล์ดา   ภทัรมานะวงศ ์ (**ทดลองเรียน)(x)  แบบ 2.1

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วีนนัทก์านต ์รุจิภกัด์ิ

x   เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาอนัดบัสาํรอง คือ
     1. การเรียกผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาอนัดบัสาํรองเขา้ศึกษาอยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตรและ/หรือบณัฑิตวิทยาลยั
     2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาอนัดบัสาํรอง ไม่มีสิทธ์ิขอหนงัสือรับรองการเป็นผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
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               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 15.00 น.
                         ณ หอ้ง 109  คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวตติยา  พนมวนั ณ อยธุยา
                         โทร. 02-800-2840-60  ต่อ 1259 
                         โทร. 098-2692950  e-mail : panukarn.son@mahidol.ac.th
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   สาํหรับผูท่ี้ไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ ใหด้าํเนินการสอบภาษาองักฤษใหเ้รียบร้อย
               
               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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์   
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑ์
               ขั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
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                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
               เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร  รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 2 ภาค
               การศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                    GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                    GRID 530 : English  Academic Writing I
                    GRID 531 : English  Academic Writing II และ
               ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                    GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                    GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                          ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237463  SHSS/D นาง  ปฏิมา   บุณยสุขะ    แบบ 2.1 ผศ. สุภาภรณ์ สงคป์ระชา
6237464  SHSS/D น.ส.  วาสนา   สุขกุล    แบบ 2.1 ผศ. คนางค ์คนัธมธุรพจน์
6237465  SHSS/D นาย  ธเนศ   เกษศิลป์  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 ผศ. วิลาสินี อโนมะศิริ
6237466  SHSS/D นาย  ยทุธนา   วรุณปิติกุล  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 ผศ. วนิพพล มหาอาชา

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. คนางค ์คนัธมธุรพจน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น.
                         ณ หอ้งประชุม SH508  ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวภานุการณ์  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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์   
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑ์
               ขั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
               เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร  รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 2 ภาค
               การศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 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 และ
               ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                    GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                    GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                          ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวทิยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237750  PYPT/M น.ส.  อีมเมอร์   แซ่หวงั  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. กอบธมั สถิรกุล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กอบธมั สถิรกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระ ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังโอวาท
                   จากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรนกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ 
               หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) 
               จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั 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
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                                             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 ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237994  PYPP/M นาย  ภคัธร   เรืองสาย    แผน ก(2) รศ. กิตติศกัด์ิ ศรีภา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กิตติศกัด์ิ ศรีภา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 75,000 บาท
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                         กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั : วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                  
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
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                 - 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
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                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลกัสูตรนานาชาติ)
(วชิาเอกจุลชีววทิยา) คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237751  PYBS/M น.ส.  กนกวรรณ   ชิตสมบติั    แผน ก(2) รศ. มลัลิกา (ไตรเดช) ชมนาวงั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. มลัลิกา (ไตรเดช) ชมนาวงั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               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 และ
                   การพฒันาภาษาองักฤษนกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลกัสูตรนานาชาติ)
(วชิาเอกจุลชีววทิยา) คณะเภสัชศาสตร์

               
               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
               
                  ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้
               ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัร
               บณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                  รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลกัสูตรนานาชาติ)
(วชิาเอกจุลชีววทิยา) คณะเภสัชศาสตร์

               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237752  PYPH/D นาย  ธนะรัตน์   อ่ิมสุวรรณศรี    แบบ 1.2 รศ. เพญ็โฉม พ่ึงวิชา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เพญ็โฉม พึ่งวิชา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังโอวาท
                   จากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรนกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
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               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237753  PYPH/M นาย  วรางคณา   ไตรยะสุข  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. เพญ็โฉม พ่ึงวิชา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เพญ็โฉม พึ่งวิชา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 เพื่อรับฟังโอวาท
                   จากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรนกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ 
               หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) 
               จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั 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
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                                             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 ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237842  NSPN/M น.ส.  กิตติธร   เมธสาร    แผน ก(2) รศ. วนิดา เสนะสุทธิพนัธุ์
6237843  NSPN/M น.ส.  นตัยา   ดวงบุผา    แผน ก(2) รศ. วนิดา เสนะสุทธิพนัธุ์
6237844  NSPN/M น.ส.  ฐานวีร์   ธนชยับุบผารมย ์   แผน ก(2) รศ. วนิดา เสนะสุทธิพนัธุ์
6237845  NSPN/M น.ส.  จิรารัตน์   พรหมลทัธิ    แผน ก(2) รศ. วนิดา เสนะสุทธิพนัธุ์
6237846  NSPN/M น.ส.  นริศรา   จิตรีไทย    แผน ก(2) รศ. วนิดา เสนะสุทธิพนัธุ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วนิดา เสนะสุทธิพนัธ์ุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               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
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                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง 217  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวกาญจนา คงวารี
                         โทร. 02-4415333 ต่อ 2543   e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   5.1 รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2562 รวมทั้งตารางสอน คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ใหน้กัศึกษา
                         ทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 
                   5.2 หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                         โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (วนั/เวลา ท่ีจะสมคัรเขา้อบรมจะแจง้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน)
                         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)
                  
               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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
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               พ.ศ.2562  ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา  โทร. 0 2441 4125
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237851  NSAN/M น.ส.  ลภสัรดา   นาชยั    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237852  NSAN/M น.ส.  โชติดา   วรพนัธ์    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237853  NSAN/M น.ส.  ปานทิพย ์  แกว้สวา่ง    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237854  NSAN/M นาย  เขมรัฐ   ป้ันหลุย    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237855  NSAN/M น.ส.  จินตภทัร์   เขมรัตน์ตระกูล    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237856  NSAN/M น.ส.  อวสัดา   วสุริย ์   แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237857  NSAN/M น.ส.  ชาคริญาณ์   บุญเก้ือ    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237858  NSAN/M น.ส.  เพชรลดา   จนัทร์ศรี    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237859  NSAN/M น.ส.  เจนจิรา   พงหนองพอก    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237860  NSAN/M น.ส.  รัชนีกร   แจ่มจาํรัส    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237861  NSAN/M น.ส.  จุฑารัตน์   สุขวงคต์านนท ์   แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237862  NSAN/M น.ส.  ชาตยา   ภูมิประเสริฐ    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
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               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง 217  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวกาญจนา คงวารี
                         โทร. 02-4415333 ต่อ 2543   e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   5.1 รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2562 รวมทั้งตารางสอน คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ใหน้กัศึกษา
                         ทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 
                   5.2 หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                         โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (วนั/เวลา ท่ีจะสมคัรเขา้อบรมจะแจง้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน)
                         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)
                    
               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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562  ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา  โทร. 0 2441 4125
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237899  NSAN/M น.ส.  องัคณา   เสถียรดาํเนิน    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237900  NSAN/M น.ส.  วิชาดา   ใหญ่สมบูรณ์    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237901  NSAN/M นาง  ดวงพร   สุรังกาญจน์    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237902  NSAN/M น.ส.  องัธิมา   จนัทาแลว้    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237903  NSAN/M น.ส.  กาญจนา   ยะคาํแจ ้   แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237904  NSAN/M ร.ท.หญิง  อาํภารัตน์   อ่อนเปร้ียว    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237905  NSAN/M น.ส.  วิไลพร   สุขรัตน์    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237906  NSAN/M น.ส.  วิชญสุ์ภา   สร้อยสน    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6237907  NSAN/M วา่ท่ีร.ต.  นุจิรา   วงศอิ์นทร์    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
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                   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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง 217  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวกาญจนา คงวารี
                         โทร. 02-4415333 ต่อ 2543   e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   5.1 รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2562 รวมทั้งตารางสอน คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ใหน้กัศึกษา
                         ทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 
                   5.2 หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                         โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (วนั/เวลา ท่ีจะสมคัรเขา้อบรมจะแจง้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน)
                         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)
                    
               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
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                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562  ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา  โทร. 0 2441 4125
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237931  NSMH/M นาย  อภิสิทธ์ิ   สายจนัทร์    แผน ก(2) รศ. นพพร วอ่งสิริมาศ
6237932  NSMH/M น.ส.  กมลวรรณ   ชินเดช  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. นพพร วอ่งสิริมาศ
6237933  NSMH/M น.ส.  ภทัราวรรณ   พิบูลพงษ ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. นพพร วอ่งสิริมาศ
6237934  NSMH/M น.ส.  ภีรดา   บุญเผื่อน  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. นพพร วอ่งสิริมาศ
6237935  NSMH/M น.ส.  อสัศลาพชัฐ ์  ผอ่งแผว้  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. นพพร วอ่งสิริมาศ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นพพร วอ่งสิริมาศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง 217  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวสุรียรั์ตน์  ดีสั้น
                         โทร. 02-4415333 ต่อ 2543   e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   5.1 รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2562 รวมทั้งตารางสอน คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ใหน้กัศึกษา
                         ทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 
                   5.2 หลกัสูตรมีการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ดา้นประสาทชีววิทยา  จาํนวน 1 วนั  คือ  วนัท่ี 5  สิงหาคม 2562 
                         ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/คน   เขา้อบรมเฉพาะ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
                         และมีการอบรมโปรแกรม SPSS     จาํนวน 1 วนั  คือ  วนัท่ี  9  สิงหาคม 2562 
                         ค่าลงทะเบียน 300 บาท/คน เขา้อบรมทุกสาขา โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละคร่ึงวนั          
                   5.3  พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วนัท่ี 7 สิงหาคม 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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562  ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
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               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา  โทร. 0 2441 4125
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237908  NSNS/D นาย  ไกรศร   จนัทร์นฤมิตร  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 รศ. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์ิ
6237909  NSNS/D นาง  นางจิราพร   ศรีพลากิจ  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 รศ. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์ิ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์ิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00 น.
                         ณ หอ้ง 206  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวสุกญัญา  กิจจาสุนทร
                         โทร. 02-4415333 ต่อ 2542 , 085-0478089   e-mail : sukanya.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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์   
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑ์
               ขั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
               เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร  รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 2 ภาค
               การศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                    GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                    GRID 530 : English  Academic Writing I
                    GRID 531 : English  Academic Writing II และ
               ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
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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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237936  NSMY/M น.ส.  ปรมาภรณ์   บุญเทียม    แผน ก(2) ผศ. วรรณา พาหุวฒันกร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วรรณา พาหุวฒันกร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง 217  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
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                          ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวสุรียรั์ตน์  ดีสั้น
                         โทร. 02-4415333 ต่อ 2543   e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   5.1 รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2562 รวมทั้งตารางสอน คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ใหน้กัศึกษา
                         ทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 
                   5.2 หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                         โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (วนั/เวลา ท่ีจะสมคัรเขา้อบรมจะแจง้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน)
                         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)
                 
               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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562  ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา  โทร. 0 2441 4125
               ต่อ 150-153
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               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237926  PRPR/D น.ส.  ชณุมา   สตัยดิษฐ ์   แบบ 2.1 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ
6237927  PRPR/D นาย  ธนกฤต   ธนวงศโ์ภคิน  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 -12.00 น. 
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                         ณ หอ้งสระบวั (109) สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.วราวรรณ ฐาปนธรรมชยั
                         โทร. 02-4410201 ต่อ 308  e-mail : warawan.tha@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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบ
               ป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
                   เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                                GRID 530 : English  Academic Writing I
                                GRID 531 : English  Academic Writing II และ
                                ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                                GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
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                                GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                             ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237847  MTMT/D น.ส.  ณฐัมณพชัญ ์  กาํแพงเศรษฐ  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.2 อ. มลธิรา พรมกณัฑ์
6237848  MTMT/D น.ส.  มะปราง   สมภพโภคากุล    แบบ 2.2 อ. มลธิรา พรมกณัฑ์
6237849  MTMT/D นาย  จุติพล   แซ่ล้ี    แบบ 2.2 อ. มลธิรา พรมกณัฑ์

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. ฉตัรเฉลิม อิศรางกรู ณ อยธุยา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   (เฉพาะรายวิชาในหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดล)
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 ประเภทการลงทะเบียน Credit  
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                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ. ดร. กิตติศกัด์ิ หยกทองวฒันา โทร. 02-201-5462 email : kittisak.yok@mahidol.ac.th
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวทิยาลยั : วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณไอลดา เฉยดี  โทร. 085-9435697  e-mail: ilada.che@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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบ
               ป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
                   เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
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                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                                GRID 530 : English  Academic Writing I
                                GRID 531 : English  Academic Writing II และ
                                ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                                GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                                GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                             ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237840  MTMT/M น.ส.  ปพิชชา   จงวชิระชยั    แผน ก(2) ผศ. โชติรส พลบัพลึง
6237841  MTMT/M นาย  นภสัวิภู   จีนะสุทธ์ิ    แผน ก(2) ผศ. โชติรส พลบัพลึง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. โชติรส พลบัพลึง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   (เฉพาะรายวิชาในหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดล)
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 ประเภทการลงทะเบียน Credit  
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ. ดร. กิตติศกัด์ิ หยกทองวฒันา โทร. 02-201-5462 email : kittisak.yok@mahidol.ac.th
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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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณไอลดา เฉยดี  โทร. 085-9435697  e-mail: ilada.che@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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
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 คณะเทคนิคการแพทย์

                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 348

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237692  MTRT/M นาย  พสิษฐ ์  ปีติศิวะเวทย ์   แผน ก(2) อ. ธวชัชยั เอกจีน
6237693  MTRT/M นาย  ชญานนท ์  ภมะราภา    แผน ก(2) ผศ. ยทุธพล วิเชียรอินทร์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ยทุธพล วิเชียรอินทร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 15,000 บาท
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั : วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
               
               



หนา้ 349

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

               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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562



หนา้ 350

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

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



หนา้ 351

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมหัตถการ
 คณะทนัตแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237684  DTOP/M นาย  ธนวฒัน์   รวยดี    แผน ก(2) รศ. พิศลย ์เสนาวงษ์
6237685  DTOP/M น.ส.  นนัธิพร   โพธ์ิงาม    แผน ก(2) รศ. พิศลย ์เสนาวงษ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. พิศลย ์เสนาวงษ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) 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 ปีการศึกษา 2562 และค่าหน่วยกิตรายวิชา
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
                         ณ หอ้งประชุมภาควิชาทนัตกรรมหตัถการและวิทยาเอน็โดดอนต ์ชั้น 14 
                         อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ  คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณศิริลกัษณ์ ชนะพนัชยั โทรศพัท ์0 2200 7825  e-mail: sililuk2010@hotmail.com
               
               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 29 พฤศจิกายน 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562  ปิดวนัท่ี 30 เมษายน 2563
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237850  DTAD/M น.ส.  ธีรดา   มุ่งทวีพงษา    แผน ก(2) รศ. พีรศุษม ์รอดอนนัต์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. พีรศุษม ์รอดอนนัต์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.
                         อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ  คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณประกายมาศ ศรีสวสัด์ิ โทร. 0 2200 7853-55  e-mail: prakaimat.sis@mahidol.ac.th



หนา้ 355

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมทัว่ไปขั้นสูง
 คณะทนัตแพทยศาสตร์

               
               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 29 พฤศจิกายน 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562  ปิดวนัท่ี 30 เมษายน 2563
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิม่เติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562



หนา้ 356

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมทัว่ไปขั้นสูง
 คณะทนัตแพทยศาสตร์

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



หนา้ 357

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
(วชิาเอกทนัตกรรมหัตถการ) คณะทนัตแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237681  DTDT/C น.ส.  อาฑิตยา   วิวฒัน์รัชตภ์าคย ์              อ. ศุภศนัส์ ทิศทวีรัตน์
6237682  DTDT/C ทพ.  ธวชัชยั   ลิขิตถาวร               อ. ศุภศนัส์ ทิศทวีรัตน์
6237683  DTDT/C น.ส.  ลีนา   ลีลาเธียร               อ. ศุภศนัส์ ทิศทวีรัตน์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สมศกัด์ิ ไมตรีรัตนะกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   3.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
                         ณ หอ้งประชุมภาควิชาทนัตกรรมหตัถการและวิทยาเอน็โดดอนต ์ชั้น 14 
                         อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ  คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณศิริลกัษณ์ ชนะพนัชยั โทรศพัท ์0 2200 7825  e-mail: sililuk2010@hotmail.com
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
(วชิาเอกทนัตกรรมหัตถการ) คณะทนัตแพทยศาสตร์

               
               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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562



หนา้ 359

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
(วชิาเอกทนัตกรรมหัตถการ) คณะทนัตแพทยศาสตร์

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



หนา้ 360

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมผู้สูงอายุ
 คณะทนัตแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237686  DTGR/M น.ส.  กษมาภรณ์   รักอยู ่ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ชูชยั อนนัตม์านะ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. พจมาน ศรีนวรัตน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) 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 ปีการศึกษา 2562 และค่าหน่วยกิตรายวิชา
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
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                         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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมี
               ผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบ
               และยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237792  EGIT/M น.ส.  นิจพร   เรืองพิพฒัน์  (**ทดลองเรียน)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6237793  EGIT/M นาย  วรวรรธน์   อศัวพงษว์นิช  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6237794  EGIT/M น.ส.  ณฐัชา   ปาลวฒัน์    แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6237795  EGIT/M นาย  ณรงคศ์กัด์ิ   อยูเ่ยน็  (**ทดลองเรียน)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6237796  EGIT/M น.ส.  จงกลกร   สุทธเกียรติ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6237797  EGIT/M น.ส.  รภทัภร   ทองเสภี    แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6237798  EGIT/M นาย  ศุภวิทย ์  หน่อแกว้  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6237799  EGIT/M น.ส.  ทิวาพร   อินนนั  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6237800  EGIT/M น.ส.  ธนภร   หาญชยัวฒัน์    แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6237801  EGIT/M นาย  สิทธิพจน์   บุญเสริมสุข  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6237802  EGIT/M น.ส.  นิฮสัณีย ์  บินนิฮสัซนั  (**ทดลองเรียน)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) 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 ปีการศึกษา 2562 และค่าหน่วยกิตรายวิชา
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
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               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้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 15 ธนัวาคม 2562
                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 11 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2563
                 
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237806  EGBE/M น.ส.  พิชญสิ์นี   ศุภผล  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
6237807  EGBE/M นาย  สิทธา   ปรีดาภิรัตน์    แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
6237808  EGBE/M นาย  สุทศรัตน์   พรหมจา  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
6237809  EGBE/M นาย  ภาณุวฒัน์   เอ่ียมวงษ ์   แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
6237810  EGBE/M น.ส.  สุชาดา   นูพิมพ ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ยศชนนั วงศส์วสัด์ิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจ
               สุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  ในอตัรา  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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                    4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                         หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                     รายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  หลกัสูตรฯจะแจง้ไปยงันกัศึกษาผา่น email ของนกัศึกษา
               ท่ีใหไ้วใ้นระบบการรับสมคัรของบณัฑิตวิทยาลยั  หากมีขอ้สงสยั  สอบถามไดท่ี้ matchima.rat@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
                 
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
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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
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237452  EGEW/M นาย  วฒันวงศ ์  สุขปาณี  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. สุวรรณา บุญตานนท์
6237453  EGEW/M น.ส.  เบญจวรรณ์   บุญเลิศ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. รมณีย ์ทองดารา
6237454  EGEW/M น.ส.  ณฏัฐธิดา   ทองยอ้ย  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ณวชัร สุรินทร์กุล
6237455  EGEW/M น.ส.  ชนิศา   เสง่ียมพกัตร์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. อารียา ฤทธิมา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุวรรณา บุญตานนท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจ
               สุขภาพและทนัตกรรม
               
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
                   
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  ในอตัรา  40,000 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies



หนา้ 373

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรนํา้ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237814  EGIE/M น.ส.  ลลิตพรรณ   สมิติวณัฑิกุล  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์
6237815  EGIE/M น.ส.  จารุวรรณ   บาํรุงพืช    แผน ก(2) อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจ
               สุขภาพและทนัตกรรม
                   
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1  ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.จารุวรรณ  บาํรุงพืช  
                   3.2 ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ น.ส.ลลิตพรรณ  สมิติวณัฑิกลุ  
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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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237811  EGIE/M นาย  อาํพล   มาสอาด  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์
6237812  EGIE/M นาย  วีระชาติ   ศรีนวล  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์
6237813  EGIE/M น.ส.  ปรียารัตน์   สอนเจริญ  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. เอกชยั วารินศิริรักษ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจ
               สุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
                   
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies



หนา้ 381

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 382

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์
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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237805  EGCE/M น.ส.  สหชัศุภางค ์  พิพฒัน์สนติกุล  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ธีรพนัธ์ อรธรรมรัตน์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วจันนัท ์มตัติทานนท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจ
               สุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
                   
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต  2,400  บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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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วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237780  EGIC/M นาย  กฤตินส์   อินทรโอภาส  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. พรชยั บาํรุงศรี

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พรชยั บาํรุงศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1  ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                         ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2  ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3  ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจ
               สุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
                 
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต  1,800  บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  40,000  บาท
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                         กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 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
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237896  EGMI/D นาย  อุกฤษฎ ์  นฤมิตบวรกุล  (**ทดลองเรียน)  แบบ 1.1 รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6237897  EGMI/D น.ส.  อภิสรา   เจริญเลิศจรรยา    แบบ 1.1 รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6237898  EGMI/D นาย  กฤษติกร   เจริญผล  (**ทดลองเรียน)  แบบ 1.1 รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจ
               สุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. 
                         ณ R114  ชั้น 1  อาคาร 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน : คุณมาลิณี เทียมพฒัน์  โทร. 0-2889-2138 ต่อ 6403  e-mail : malinee.tie@mahidol.ac.th
                         
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
               จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้     เปิดวนัท่ี 19  สิงหาคม 2562    ปิดวนัท่ี  23  ธนัวาคม  2562
                 - ภาคปลาย  เปิดวนัท่ี  13  มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี    1  มิถุนายน 2563
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ
               ก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษเพ่ิมเติม
               จากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้
               ศึกษา 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 และ
                            ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                            GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                            GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237889  EGMI/M นาย  สุภกานต ์  อุตตโมบล    แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6237890  EGMI/M นาย  วิรัตน์   พิพฒัน์กิจไพศาล  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6237891  EGMI/M นาย  ปิยวฒัน์   เชวงวณิชชา    แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6237892  EGMI/M น.ส.  จารุวรรณ   บาํรุงพืช    แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6237893  EGMI/M นาย  ศิวกร   ภกัดี  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6237894  EGMI/M นาย  เจษฎา   เฮงภู่เจริญ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6237895  EGMI/M น.ส.  ชญาดา   ถิตยรั์ศมี    แผน ก(2) รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจ
               สุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
                   
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. 
                         ณ R114  ชั้น 1  อาคาร 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน : คุณมาลิณี เทียมพฒัน์  โทร. 0-2889-2138 ต่อ 6403  e-mail : malinee.tie@mahidol.ac.th
                         
               กาํหนดการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                 - ลงทะเบียนผา่นระบบ e-registration วนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม 2562
                 - วนัสุดทา้ยของการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวนัท่ี  9  สิงหาคม 2562
                   (ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เรียบร้อยแลว้ 
               จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได)้
               
               กาํหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา
                 - ภาคตน้     เปิดวนัท่ี 19  สิงหาคม 2562    ปิดวนัท่ี  23  ธนัวาคม  2562
                 - ภาคปลาย  เปิดวนัท่ี  13  มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี    1  มิถุนายน 2563
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวทิยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237456  EGCO/M นาย  ฐิติณฐั   นภาวรรณ  (**ทดลองเรียน)  แผน ข ผศ. นริศ หนูหอม
6237457  EGCO/M ส.อ.  ณฐัดนยั   จุลศกัด์ิ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. กลกรณ์ วงศภ์าติกะเสรี
6237458  EGCO/M นาย  อจัฉริยะ   อรุณอร่ามวงศ ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ข รศ. สุรทศ ไตรติลานนัท์
6237459  EGCO/M น.ส.  เจนจิรา   สูนยก์ลาง  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. สุรทศ ไตรติลานนัท์
6237460  EGCO/M น.ส.  ปรารถนา   สุวรรณรักษ ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ข ผศ. นริศ หนูหอม
6237461  EGCO/M น.ส.  กรณ์ทิพย ์  หวานชะเอม  (**ทดลองเรียน)  แผน ข ผศ. นริศ หนูหอม

ประธานหลกัสูตร  :  อ. นริศ หนูหอม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจ
               สุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 -16.00 น. 
                         ณ หอ้ง 6271  ชั้น 2 อาคาร 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน : คุณพลอยไพลิน เพชรแอน  โทร. 0-2889-2138 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237418  EGLS/M น.ส.  อรวรรณ   จงประสิทธิผล    แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6237419  EGLS/M น.ส.  กญัญว์รา   โซ่วิจิตร    แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6237420  EGLS/M น.ส.  ภิญญาพชัญ ์  จินตภาองัคว์รา  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. เดชรัตน์ สมัฤทธ์ิ
6237421  EGLS/M น.ส.  ธญัวลยั   อนนัตพิ์ชยัเดช  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6237422  EGLS/M น.ส.  พิชามญชุ ์  ฟ้าคุม้  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6237423  EGLS/M น.ส.  เนตรชนก   ชนะโชติ    แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6237424  EGLS/M นาย  วรพงษ ์  นอ้ยไข่ขาํ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6237425  EGLS/M นาย  ศรัณญ ์  หฤหรรษป์ราการ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6237426  EGLS/M นาย  สถาพร   สงนวล  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6237427  EGLS/M น.ส.  วิไลพร   สงศิลาวตั  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6237428  EGLS/M น.ส.  นวลแพร   บณัฑุพานิชย ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ข ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั
6237429  EGLS/M นาย  รัตตินนท ์  เงินประสม  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. เดชรัตน์ สมัฤทธ์ิ
6237430  EGLS/M นาย  พลวฒัน์   รังสุวรรณ์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. เดชรัตน์ สมัฤทธ์ิ
6237431  EGLS/M น.ส.  ดวงหทยั   มณทอง  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. เดชรัตน์ สมัฤทธ์ิ
6237432  EGLS/M น.ส.  ภทัทิยา   อรรถการพงษ ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. เดชรัตน์ สมัฤทธ์ิ
6237433  EGLS/M นาย  กมัพล   ปิงสุแสน  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. เดชรัตน์ สมัฤทธ์ิ
6237434  EGLS/M น.ส.  ม่ิงขวญั   เนตรถนอมศกัด์ิ  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. เดชรัตน์ สมัฤทธ์ิ
6237435  EGLS/M น.ส.  จารุดา   งามวิทิตวงศ ์   แผน ข อ. เดชรัตน์ สมัฤทธ์ิ
6237436  EGLS/M น.ส.  ธนัยพร   สมนึก  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. เดชรัตน์ สมัฤทธ์ิ
6237437  EGLS/M น.ส.  พจนารถ   ยอ่งดาํ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. เดชรัตน์ สมัฤทธ์ิ
6237438  EGLS/M น.ส.  ชนกานต ์  กาํจรกิตติคุณ  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. รวินกานต ์ศรีนนท์
6237439  EGLS/M นาย  เอกพงษ ์  ปานสุวรรณ  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. รวินกานต ์ศรีนนท์
6237440  EGLS/M นาย  กษิต์ิเดช   แลผดุง  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. รวินกานต ์ศรีนนท์
6237441  EGLS/M น.ส.  ปวริศา   ต่อศรีเจริญ    แผน ข อ. รวินกานต ์ศรีนนท์
6237442  EGLS/M น.ส.  กรกนก   วงศเ์จริญไชย  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. รวินกานต ์ศรีนนท์
6237443  EGLS/M นาย  วชัรพงศ ์  ศรีเจริญสุขภาค  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. รวินกานต ์ศรีนนท์
6237444  EGLS/M น.ส.  นวิยา   ลทัธิธนธรรม    แผน ก(2) อ. รวินกานต ์ศรีนนท์
6237445  EGLS/M น.ส.  ทิพจุฑา   เดชาวิรัตน์  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. รวินกานต ์ศรีนนท์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อศัมเ์ดช วานิชชินชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
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               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจ
               สุขภาพและทนัตกรรม
               
                     สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น 
                   
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้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
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                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 6 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237803  EGRS/M นาย  รัฐนนัท ์  ต่อปัญญา    แผน ก(2) อ. ศิรดล ศิริธร
6237804  EGRS/M นาย  นภสั   เดชอาํนวยพล  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. นทชยั วงษช์วลิตกุล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ภูมินท ์กิระวานิช

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจ
               สุขภาพและทนัตกรรม
               
                     สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น 
                   
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           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
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237468  RSRD/M น.ส.  จุฑามณี   ทองสมบติัพาณิช  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. สุจิตรา เขียวศรี

ประธานหลกัสูตร  :  อ. สุจิตรา เขียวศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   4.1  รายวิชา RSRS 502 : Psychology of Disabilities  2 หน่วยกิต (Audit)
                          อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต  
                          เรียนระหวา่งวนัท่ี 27-28 กรกฎาคม 2562 ,  วนัท่ี 3-4  สิงหาคม 2562  และ วนัท่ี 10 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 : 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30 - 13.00 น.
                         ณ อาคารอาํนวยการ วิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน :   นางสาวจินตนา  ขนุสุทน  และ นางศิริพร  ทศันิยม
                         e-mail : jintana.khu@mahidol.ac.th , jintana_khun@hotmail.com , siriporn.tas@mahidol.ac.th
                         โทรศพัท ์02-889-5315-9 ต่อ 1234, 1235 
               
               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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562   ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา  โทร. 0 2441 4125
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร
(วชิาเอกการบริหารงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร) (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร
(วชิาเอกการบริหารงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร) (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร
(วชิาเอกการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง) (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237467  RSRD/M น.ส.  จิดาภา   กฤษณา  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. ธรรม จตุนาม

ประธานหลกัสูตร  :  อ. สุจิตรา เขียวศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
                 
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   4.1  รายวิชา RSRS 502 : Psychology of Disabilities  2 หน่วยกิต (Audit)
                          อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต  
                          เรียนระหวา่งวนัท่ี 27-28 กรกฎาคม 2562 ,  วนัท่ี 3-4  สิงหาคม 2562  และ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2562
                          เวลา 09.00-16.00 น.
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร
(วชิาเอกการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง) (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

                          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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี  6  กรกฎาคม  2562  เวลา 08.30 - 13.00 น.
                         ณ อาคารอาํนวยการ วิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน :   นางสาวจินตนา  ขนุสุทน  และ นางศิริพร  ทศันิยม
                         e-mail : jintana.khu@mahidol.ac.th , jintana_khun@hotmail.com , siriporn.tas@mahidol.ac.th
                         โทรศพัท ์02-889-5315-9 ต่อ 1234, 1235 
               
               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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562   ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร
(วชิาเอกการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง) (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 415

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร
(วชิาเอกการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง) (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาสําหรับบุคคลทีมี่ความต้องการพเิศษ
 (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237595  RSES/M น.ส.  ประภาภรณ์   ไชยยนต ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. นทัธี เชียงชะนา
6237596  RSES/M น.ส.  ลดาวลัย ์  กลมเกล้ียง  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. นทัธี เชียงชะนา
6237597  RSES/M นาย  เฉลิม   นิตินนัท ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. นทัธี เชียงชะนา
6237598  RSES/M นาย  สราวธุ   ปานดาํ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. สุนนัทา ขลิบทอง
6237599  RSES/M น.ส.  ดารุณี   ยนิดี  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. สุนนัทา ขลิบทอง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ปิยะรัตน์ นุชผอ่งใส

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาสําหรับบุคคลทีมี่ความต้องการพเิศษ
 (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 6  กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30 - 13.00 น.
                         ณ อาคารอาํนวยการ วิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน :   นางสาวจินตนา  ขนุสุทน  
                         e-mail : jintana.khu@mahidol.ac.th , jintana_khun@hotmail.com  
                         โทรศพัท ์02-889-5315-9 ต่อ 1235 
               
               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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562   ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา  โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวทิยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาสําหรับบุคคลทีมี่ความต้องการพเิศษ
 (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237715  SPSS/D น.ส.  สิริลกัษณ์   ทดัมัน่    แบบ 2.1 ผศ. อมรพนัธ์ อจัจิมาพร
6237716  SPSS/D นาย  ธนวฒัน์   วนสณัฑ ์ (**ทดลองเรียน)  แบบ 1.1 ผศ. อมรพนัธ์ อจัจิมาพร
6237717  SPSS/D น.ส.  ปภสัสร   รัมยะรังสิ  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 ผศ. อมรพนัธ์ อจัจิมาพร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อมรพนัธ์ อจัจิมาพร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา

                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป
                         ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสระวา่ยนํ้า วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.ศิริลกัษณ์ ยานกลูวงศ ์ โทร. 02-4414296-8 ต่อ 204  e-mail : o_ae@hotmail.com
               
               5. นางสาวสิริลกัษณ์ ทดัมัน่ ใหล้งทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน จาํนวน 2 วิชา รวม 4 หน่วยกิต
                   ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 1,800 บาท และตอ้งมีผลการเรียน "ผา่น" ทั้ง 2 รายวิชา คือ 
                   5.1 วิชา SPSS 531 Exercise Physiology                                       2(2-0-4)  ประเภท  Audit
                   5.2 วิชา SPSS 601 Trends in Sports Science and Technology     2(2-0-4)  ประเภท  Audit
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 1-31 กรกฏาคม 2562 ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   ผศ.ดร.วารี วิดจายา  โทร. 02-4414296-8 ต่อ 303  e-mail : waree.widjaja@yahoo.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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบ
               ป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
                   เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
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                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                                GRID 530 : English  Academic Writing I
                                GRID 531 : English  Academic Writing II และ
                                ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                                GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                                GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                             ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237718  SPSS/M นาย  ชาคริต   อมรเศรษฐ    แผน ก(2) ผศ. อมรพนัธ์ อจัจิมาพร
6237719  SPSS/M นาย  อษัฎา   ไตรเพ่ิม    แผน ก(2) ผศ. อมรพนัธ์ อจัจิมาพร
6237720  SPSS/M น.ส.  ณฐัริณีย ์  บุญประคอง    แผน ก(2) ผศ. อมรพนัธ์ อจัจิมาพร
6237721  SPSS/M นาย  รักษช์ยั   สุขวิบูลย ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. อมรพนัธ์ อจัจิมาพร
6237722  SPSS/M นาย  อฟันดี   ดือราวี  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. อมรพนัธ์ อจัจิมาพร
6237723  SPSS/M นาย  พิพฒัพงศ ์  ไชยทอง  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. อมรพนัธ์ อจัจิมาพร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วารี วิดจายา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีหลกัสูตรกาํหนดใหน้กัศึกษาตอ้งลงทะเบียนก่อนเปิดเรียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                   รายวิชาปรับพื้นฐานอ่ืนๆ กาํหนดใหเ้รียนจาํนวน 2 วิชา รวม 4 หน่วยกิต
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                   ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 1,800 บาท คือ 
                   4.1 วิชา SPSS 531 Exercise Physiology                                       2(2-0-4)  ประเภท  Audit
                   4.2 วิชา SPSS 601 Trends in Sports Science and Technology     2(2-0-4)  ประเภท  Audit
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 1-31 กรกฏาคม 2562 ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   ผศ.ดร.วารี วิดจายา  โทร. 02-4414296-8 ต่อ 303  e-mail : waree.widjaja@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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป
                         ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสระวา่ยนํ้า วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.ศิริลกัษณ์ ยานกลูวงศ ์ โทร. 02-4414296-8 ต่อ 204  e-mail : o_ae@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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมี
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               ผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบ
               และยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 427

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา
 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา

                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และคณะพยาบาลศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237833  NRNS/D นาง  กล่ินชบา   สุวรรณรงค ์   แบบ 2.1 รศ. ทศันี ประสบกิตติคุณ
6237834  NRNS/D น.ส.  เบญจมาศ   ตระกูลงามเด่น    แบบ 2.1 ผศ. พรทิพย ์มาลาธรรม
6237835  NRNS/D นาง  ปรัศนีย ์  พนัธุ์กสิกร    แบบ 2.1 ผศ. พรทิพย ์มาลาธรรม
6237836  NRNS/D น.ส.  ดลนภา   สร่างไธสง    แบบ 2.1 ผศ. พรทิพย ์มาลาธรรม

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พรทิพย ์มาลาธรรม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 เพื่อรับฟังโอวาท
                   จากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น. 
                   ณ หอ้ง 617 ชั้น 6 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณสุณิสา บวัประเสริฐ  โทร. 02-2012174  e-mail : sunisa.bup@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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ
               ก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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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 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และคณะพยาบาลศาสตร์

               โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237694  TMTM/D นาย  เกรียงไกร   การชยัศรี  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 รศ. พงศร์าม รามสูต
6237695  TMTM/D น.ส.  จุรีภรณ์   ดวงอุปมา  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 ศ. มลัลิกา อ่ิมวงศ์
6237696  TMTM/D น.ส.  ภาวดี   ช่วยเจริญ    แบบ 2.1 ผศ. วิริชดา ปานงาม

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อุไร ไชยศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   (เฉพาะผูไ้ม่มีทุนการศึกษา หรือผูท่ี้มีทุนการศึกษาไม่ครอบคลุมค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์)
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั : วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
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                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
               
                   4.2 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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบ
               ป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
                   เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                                GRID 530 : English  Academic Writing I
                                GRID 531 : English  Academic Writing II และ
                                ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                                GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
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                                GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                             ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237697  TMTM/M น.ส.  แฟนน่ี   แซ่หวงั    แผน ก(2) ผศ. กอบพร บุญนาค
6237698  TMTM/M น.ส.  อลิสา   ศรีรัตน์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. วิริชดา ปานงาม
6237699  TMTM/M น.ส.  อริญชยา   ช่างเหลก็  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. อุรุษา แทนขาํ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อุรุษา แทนขาํ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   (เฉพาะผูไ้ม่มีผูทุ้นการศึกษา หรือผูท่ี้มีทุนการศึกษาไม่ครอบคลุมค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์)
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั : วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
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                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมี
               ผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบ
               และยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237700  CFHD/M นาย  สุขพิชยั   คณะช่าง    แผน ก(2) ผศ. สาวิตรี ทยานศิลป์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. บญัญติั ยงยว่น

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 17.00 น.
                         ณ หอ้งเรียน 1515 ชั้น 5 สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณชาลิดา อรัญทิมา  โทรศพัท ์0 2441 0602 ต่อ 1509  e-mail: chalida.ara@mahidol.edu
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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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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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                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 (ภาคพเิศษ) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237701  CFHD/M น.ส.  ณฏัฐิยา   บุญสวน    แผน ก(2) ผศ. บญัญติั ยงยว่น

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. บญัญติั ยงยว่น

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 17.00 น.
                         ณ หอ้งเรียน 1515 ชั้น 5 สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณชาลิดา อรัญทิมา  โทรศพัท ์0 2441 0602 ต่อ 1509  e-mail: chalida.ara@mahidol.edu
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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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 (ภาคพเิศษ) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237567  NUNU/D ภ.ญ.  นลินี   อ่ิมเอิบสิน    แบบ 2.1 ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6237568  NUNU/D น.ส.  จุฑาวรรณ   นวลจนัทร์คง  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 ผศ. จินตนา ศิริวราศยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นลินี จงวิริยะพนัธ์ุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) 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 ปีการศึกษา 2562 และค่าหน่วยกิตรายวิชา
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวทิยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ก่อนเปิดเรียนภาคตน้) คือ 
                      รายวิชา RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry  จาํนวน 2 หน่วยกิต
                      เร่ิมเรียนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562  ประเภทการลงทะเบียน Audit
                      อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้คือ
                      ผศ.ดร.จินตนา ศิริวราศยั  โทร. 02-2012625  e-mail : jintana.sir@mahidol.ac.th
                   โปรดติดต่องานบริการการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั เพื่อสอบถามเก่ียวกบัการลงทะเบียน
                   โทร 0 2441 4125 ต่อ 100-107
               
               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   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. 
                   ณ หอ้งประชุมอารี วลัยะเสวี ชั้น 2 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คือ น.ส.อลิสา ชีไธสง
                   โทร. 02-2012625  e-mail : alisa.che@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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ
               ก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษ
               ไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษ
               มายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
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               1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
               2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษเพ่ิมเติม
               จากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 2 ภาคการศึกษาแรก
               ท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
               GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
               GRID 530 : English  Academic Writing I
               GRID 531 : English  Academic Writing II และ
               ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
               GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
               GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237508  RANU/M น.ส.  พิมพว์รีญ ์  ไตรสถิตวร    แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6237509  RANU/M น.ส.  สุภาวดี   รัตนประสิทธ์ิ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6237510  RANU/M น.ส.  ทิฆมัพร   รองสูงเนิน  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6237511  RANU/M น.ส.  ชุติมา   สุมนานุสรณ์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6237512  RANU/M นาย  ประสิทธ์ิ   ศิริแสงอรุณโรจน์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นลินี จงวิริยะพนัธ์ุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) 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 ปีการศึกษา 2562 และค่าหน่วยกิตรายวิชา
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวทิยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 20,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ก่อนเปิดเรียนภาคตน้) คือ  
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                      รายวิชา RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry  จาํนวน 2 หน่วยกิต
                      เร่ิมเรียนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562  ประเภทการลงทะเบียน Audit
                      อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้คือ
                      ผศ.ดร.จินตนา ศิริวราศยั  โทร. 02-2012625  e-mail : jintana.sir@mahidol.ac.th
                   โปรดติดต่องานบริการการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั เพื่อสอบถามเก่ียวกบัการลงทะเบียน
                   โทร 0 2441 4125 ต่อ 100-107
               
               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   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. 
                   ณ หอ้งประชุมอารี วลัยะเสวี ชั้น 2 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คือ น.ส.อลิสา ชีไธสง
                   โทร. 02-2012625  e-mail : alisa.che@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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
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               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ 
               หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) 
               จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั 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 ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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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 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

               โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 (ภาคพเิศษ) โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237562  RANU/M น.ส.  บุณฑริก   กรุพิมาย  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6237563  RANU/M น.ส.  ชิดชนก   ด่านประสิทธ์ิ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6237564  RANU/M น.ส.  ญาดา   ธรรมเนียม  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6237565  RANU/M น.ส.  นิอร   ชุมศรี  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นลินี จงวิริยะพนัธ์ุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) 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 ปีการศึกษา 2562 และค่าหน่วยกิตรายวิชา
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น  
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวทิยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวบุณฑริกา กรุพิมาย
                   3.2 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 20,000 บาท คือ นางสาวชิดชนก ด่านประสิทธ์ิ นางสาวญาดา ธรรมเนียม
                         นางสาวนิอร ชุมศรี
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 (ภาคพเิศษ) โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ก่อนเปิดเรียนภาคตน้) คือ 
                      รายวิชา RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry  จาํนวน 2 หน่วยกิต
                      เร่ิมเรียนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562  ประเภทการลงทะเบียน Audit
                      อตัราค่าหน่วยกิต 3,500 บาท/หน่วยกิต 
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้คือ
                      ผศ.ดร.จินตนา ศิริวราศยั  โทร. 02-2012625  e-mail : jintana.sir@mahidol.ac.th
                   โปรดติดต่องานบริการการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั เพื่อสอบถามเก่ียวกบัการลงทะเบียน
                   โทร 0 2441 4125 ต่อ 100-107
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังโอวาท
                   จากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. 
                   ณ หอ้งประชุมอารี วลัยะเสวี ชั้น 2 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คือ น.ส.อลิสา ชีไธสง
                   โทร. 02-2012625  e-mail : alisa.che@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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ 
               หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) 
               จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั 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 ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 (ภาคพเิศษ) โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

               หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
               ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
               โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการพืช (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237865  GRPL/M น.ส.  อวภาส์   จิรบรรจงกิจ    แผน ก(2) รศ. ปวีณา ไตรเพ่ิม
6237866  GRPL/M นาย  ภูมิพฒัน์   ศรีสมบติั    แผน ก(2) รศ. ปวีณา ไตรเพ่ิม
6237867  GRPL/M น.ส.  นวรัตน์   สุกสี  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. อุษณีษ ์พิชกรรม
6237868  GRPL/M น.ส.  ณิชา   ถาวระ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. พนิดา คงสวสัด์ิวรกุล

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อุษณีษ ์พิชกรรม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                        และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา คือ น.ส.ณิชา ถาวระ
                   2.2 ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.อวภาส์ จิรบรรจงกิจ นายภูมิพฒัน์ ศรีสมบติั และ น.ส.นวรัตน์ สุกสี
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.ณิชา ถาวระ
                   3.2 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 20,000 บาท คือ น.ส.อวภาส์ จิรบรรจงกิจ นายภูมิพฒัน์ ศรีสมบติั
                         และ น.ส.นวรัตน์ สุกสี
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการพืช (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์

               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.
                         ณ ภาควิชาเภสชัพฤกษศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุษณีย ์พิชกรรม
                        โทร. 0 2201 5232  e-mail : aussanee.pic@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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการพืช (หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์

               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ (หลกัสูตรนานาชาติ)
รร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะเวชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237584  SCMM/D น.ส.  เกษราภรณ์   นามมุลตรีปัดตา    แบบ 2.1 ศ. นรัตถพล เจริญพนัธุ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เทวญั จนัทร์วิไลศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 ประเภทการลงทะเบียน Credit
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ. ดร. กิตติศกัด์ิ หยกทองวฒันา email : kittisak.yok@mahidol.ac.th
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ (หลกัสูตรนานาชาติ)
รร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะเวชศาสตร์

               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
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รร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะเวชศาสตร์

                                 โทรสาร 0 2441 9129
                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตตปัญญาศึกษา
 (ภาคพเิศษ) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237782  CECE/M นาย  กฤษณ์   คงเปีย  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี
6237783  CECE/M นาย  สนัติภาพ   ไวกิตติพงษ ์   แผน ข อ. สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี
6237784  CECE/M น.ส.  สิริรัก   ศุภอมรกุล  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี
6237785  CECE/M น.ส.  เพญ็นภา   เสน่ห์ลกัษณา  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี
6237786  CECE/M น.ส.  ฐิตยากร   ถิราติ  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
6237787  CECE/M น.ส.  ศศิ   มาสุข  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
6237788  CECE/M นาย  ชนินทร   โสวนะปรีชา  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
6237789  CECE/M นาย  ตฤณ   นาคประเสริฐ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
6237790  CECE/M น.ส.  กชกร   ในพิมาย  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. สุปรียส์ กาญจนพิศศาล

ประธานหลกัสูตร  :  อ. สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
                   
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
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               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 11  สิงหาคม 2562  เวลา 09.00-16.00 น. 
                         ณ หอ้งภาวนา ชั้น 3 อาคารประชาสงัคมอุดมพฒัน์ สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม  มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน : คุณวลัภา ศรีสวสัด์ิ โทร. 0-2441-5022-23  e-mail : wallapha.sri@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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
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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
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               



หนา้ 464

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตตปัญญาศึกษา
 (ภาคพเิศษ) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
(วชิาเอกเวชศาสตร์สัตว์เลีย้งเป็นเพ่ือน) คณะสัตวแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237744  VSVS/D สพญ.  ขวญัชนก   ใหม่ซอ้น  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.2 ผศ. กนกอร เอ้ือเกษมสิน แอนตร้าดรึ รึคิชะ ฟึเร้ยระ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุกญัญา มณีอินทร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               



หนา้ 466

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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบ
               ป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
                   เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                                GRID 530 : English  Academic Writing I
                                GRID 531 : English  Academic Writing II และ
                                ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                                GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                                GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                             ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
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               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237745  VSVS/D น.สพ.  วรรษกร   ขอพลอยกลาง  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.2 รศ. กมัพล แกว้เกษ
6237746  VSVS/D น.ส.  มนัตา   ภูมิเกษมศกัด์ิ  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.2 รศ. กมัพล แกว้เกษ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุกญัญา มณีอินทร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,250 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
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
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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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบ
               ป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
                   เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                                GRID 530 : English  Academic Writing I
                                GRID 531 : English  Academic Writing II และ
                                ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                                GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                                GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                             ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
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               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237747  VSVS/D น.ส.  สุชนา   อรุวรลภย ์   แบบ 2.2 ผศ. นลิน อารียา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุกญัญา มณีอินทร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,250 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
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
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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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบ
               ป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
                   เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                                GRID 530 : English  Academic Writing I
                                GRID 531 : English  Academic Writing II และ
                                ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                                GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                                GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                             ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
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               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237748  VSCS/C นาย  นภพล   แซ่แห่ว  (**ทดลองเรียน)             อ. กฤษณรงค ์วงศบ์า้นดู่
6237749  VSCS/C น.ส.  เพลิน   งานทวี  (**ทดลองเรียน)             อ. นํ้าผึ้ง ส่ือมโนธรรม

ประธานหลกัสูตร  :  อ. กฤษณรงค ์วงศบ์า้นดู่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   3.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั : วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมี
               ผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบ
               และยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237969  PTPT/D น.ส.  ธญัวลยั   พิศาลายน    แบบ 2.1 ผศ. คมศกัด์ิ สินสุรินทร์
6237970  PTPT/D น.ส.  นลทั   อุตสาหฉนัท ์   แบบ 2.1 ผศ. คมศกัด์ิ สินสุรินทร์
6237971  PTPT/D น.ส.  กานตพ์าจี   ศรแกว้    แบบ 2.1 ผศ. คมศกัด์ิ สินสุรินทร์
6237972  PTPT/D น.ส.  ฉตัรฤกษ ์  วงษเ์จริญ  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 ผศ. คมศกัด์ิ สินสุรินทร์
6237973  PTPT/D น.ส.  สุมาตรา   สงัขเ์ก้ือ    แบบ 2.1 ผศ. คมศกัด์ิ สินสุรินทร์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. คมศกัด์ิ สินสุรินทร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 3,000 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.กานตพ์าจี ศรแกว้ 
                         (รอพิจารณาทุนสนบัสนุนจากทางตน้สงักดั หากไม่ไดใ้หช้าํระในอตัราลดหยอ่น 50,000 บาท
                   3.2 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท คือ น.ส.ธญัวลยั พิศาลายน น.ส.นลทั อุตสาหฉนัท ์
                         น.ส.ฉตัรฤกษ ์วงษเ์จริญ น.ส.สุมาตรา สงัขเ์ก้ือ
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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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ 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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบ
               ป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
                   เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 และ
                                ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                                GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                                GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                             ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237755  PTCT/C น.ส.  ปัญญมาศ   แท่นแกว้               ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6237756  PTCT/C นาย  ณฐัอมร   อ่อนฉํ่า               ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6237757  PTCT/C น.ส.  กนกพร   อาํโพธ์ิศรี               ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และ
                   การพฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ 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 
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               4. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ทางคลินิกท่ีเหมาะสมกบัสาขาเฉพาะทางอยา่งนอ้ย 500 ชัว่โมง
                   ณ วนัเร่ิมเปิดภาคเรียน ดงันั้น 
                   1) ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ียงัไม่มีประสบการณ์การทาํงานหรือยงัไม่ครบ 500 ชัว่โมง ตอ้งทาํงานใหค้รบ 500 ชัว่โมง และนาํ
               ใบรับรองประสบการณ์ มายืน่ใหห้ลกัสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 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
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษาของหลกัสูตรฯ
                 - ภาคตน้ เปิดวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ปิดวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ.2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะกายภาพบําบัด

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237881  PTPT/M น.ส.  รัตนี   พนัธุรัตน์    แผน ก(2) อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
6237882  PTPT/M น.ส.  ณฐักฤตา   สุขโสภณธน    แผน ก(2) อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 25,000.-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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บบตัรประจาํตวันกัศึกษา และ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
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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
               
                  ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                  รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125
                ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 485

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะกายภาพบําบัด

                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
                   - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               



หนา้ 486

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความม่ันคงไซเบอร์และการประกนัสารสนเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237830  ITCY/M น.ต.  วชัรนนัท ์  มูลแก่น    แผน ข รศ. วสักา วิสุทธิวิเศษ
6237831  ITCY/M นาย  ชิตพล   จีขาว  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. วสักา วิสุทธิวิเศษ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วสักา วิสุทธิวิเศษ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) 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 ปีการศึกษา 2562 และค่าหน่วยกิตรายวิชา
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์   37,500  บาท  คือ  น.ต. วชัรนนัท ์ มูลแก่น  
                   3.2 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์   75,000  บาท  คือ  นายชิตพล  จีขาว            
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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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 13.00 น. 
                         ณ หอ้ง Bit & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน : น.ส.บุญธิดา  สุวชัระกลุธร โทร. 0-2441-0909 ต่อ 427  e-mail : Buntida.suv@mahidol.ac.th
                         และ น.ส.ธนัยธรณ์  สุทธิเจริญ  โทร. 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความม่ันคงไซเบอร์และการประกนัสารสนเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความม่ันคงไซเบอร์และการประกนัสารสนเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237585  ILSE/D นาย  พฤฒิพงศ ์  โลหะสุวรรณ์    แบบ 2.1 รศ. ขจรศกัด์ิ บวัระพนัธ์
6237586  ILSE/D ร.ต.อ.  วงศย์ศ   เกิดศรี  (**ทดลองเรียน)  แบบ 1.1 รศ. ขจรศกัด์ิ บวัระพนัธ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ขจรศกัด์ิ บวัระพนัธ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต  1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   4.1  รายวิชา ILSE 607  : Basic Knowledge for Educational Research   2 หน่วยกิต (Credit)
                          อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต  
                          เรียนระหวา่งวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562  - 5  สิงหาคม 2562
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้

                          เวลา 09.00 - 16.00 น.
                          อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                          อาจารย ์ดร.ปรัชญพงศ ์ ยาศรี   โทร.091-697-8185  
                          e-mail : pratchayapong.yas@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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ 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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์   
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑ์
               ขั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
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               เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร  รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 2 ภาค
               การศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                    GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                    GRID 530 : English  Academic Writing I
                    GRID 531 : English  Academic Writing II และ
               ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                    GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                    GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
                          ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237538  MBNS/M นาย  พงศธ์นา   โรจนรัตนางกูร  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. สุจิรา มุกดา
6237539  MBNS/M นาย  พลวิทย ์  วิสมกา    แผน ก(2) ผศ. สุจิรา มุกดา

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. บณัฑิต เจตน์สวา่ง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
                   
                     สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่ดาํเนินกา
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   4.1 รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                         เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562  ประเภทการลงทะเบียน Credit  
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                         รศ. ดร. กิตติศกัด์ิ หยกทองวฒันา โทร. 02-201-5462 email : kittisak.yok@mahidol.ac.th
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                   4.2 รายวิชา MBNS 600 Neurobiology 
                         เร่ิมเรียนวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562   
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ
                         หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               6. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งลงเรียน Pre-Course รายวิชา MBNS600 : Neurobiology วนัท่ี 7 สิงหาคม 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
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                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพ
               เป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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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 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237631  MBMG/M นาย  ศุภภฎั   วิศาลพฒันะสิน  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. อภินนัท ์อุดมกิจ
6237632  MBMG/M น.ส.  เงินตรา   สาํนกันิตย ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. อภินนัท ์อุดมกิจ
6237633  MBMG/M นาย  ธนาดล   เสมอเนตร    แผน ก(2) รศ. อภินนัท ์อุดมกิจ
6237634  MBMG/M น.ส.  ญาณิสา   ขจรเกียรติวฒันะ    แผน ก(2) รศ. อภินนัท ์อุดมกิจ
6237635  MBMG/M น.ส.  สิริภทัร   ยวงแกว้  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. อภินนัท ์อุดมกิจ
6237636  MBMG/M น.ส.  ธญัญารัตน์   สุระเสียง  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. อภินนัท ์อุดมกิจ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ปนดัดา บุญเสริม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.ธญัญารัตน์ สุระเสียง
                   2.2 ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.ญาณิสา ขจรเกียรติวฒันะ นายศุภภฎั วิศาลพฒันะสิน 
                         นายธนาดล เสมอเนตร  น.ส.สิริภทัร ยวงแกว้ และ น.ส.เงินตรา สาํนกันิตย์
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.ธญัญารัตน์ สุระเสียง
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                   3.2 ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ น.ส.ญาณิสา ขจรเกียรติวฒันะ นายศุภภฎั วิศาลพฒันะสิน 
                         นายธนาดล เสมอเนตร  น.ส.สิริภทัร ยวงแกว้ และ น.ส.เงินตรา สาํนกันิตย์
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ
                   รายวิชา SCID 500 Cell and Molecular Biology  3 หน่วยกิต
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562
                   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 และ
                         การพฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ 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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
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               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผล
               คะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบ
               และยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร. 0 2441 4125  ต่อ 111-115
                                 โทรสาร 0 2441 9129



หนา้ 501

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพนัธุศาสตร์ระดับโมเลกลุและพนัธุวศิวกรรมศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

                             ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวิทยาลยั
               
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                      หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                      ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                      โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
                     ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการการ
                     อุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
                     ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                     ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 502

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชีววทิยาศาสตร์เชิงระบบ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237630  MBSB/D นาย  นิติพล   ศรีอ่อนรอด  (**ทดลองเรียน)  แบบ 2.1 รศ. ปณฐั อนุรักษป์รีดา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุรพล พิบูลโภคานนัท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                         และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               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 นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ



หนา้ 503

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชีววทิยาศาสตร์เชิงระบบ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

                         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
               
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อน
               สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 
               150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าใน
               การรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและ
               ยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                          1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                          2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
               เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชาภายใน 
               2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                               GRID 517 : Essential English Grammar for Graduate Studies
                               GRID 530 : English  Academic Writing I
                               GRID 531 : English  Academic Writing II และ
                               ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปน้ี
                               GRID 532 : Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
                               GRID 533 : Thesis Writing in Social Sciences and Humanities



หนา้ 504

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชีววทิยาศาสตร์เชิงระบบ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

                 ทั้งน้ี  เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237604  LCLG/D น.ส.  รัตฐา   ไทรพงษพ์นัธ์    แบบ 2.1 ผศ. ศิริเพญ็ อ้ึงสิทธิพูนพร

ประธานหลกัสูตร  :  อ. มยรีุ ถาวรพฒัน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 เพื่อรับฟังโอวาท
                   จากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ
               ก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
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               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237605  LCLG/M นาย  ศกัด์ินรินทร์   พิมพว์นัคาํ    แผน ก(2) อ. ยทุธพร นาคสุข
6237606  LCLG/M น.ส.  ศิริญา   อุปการนนัทกุล    แผน ก(2) อ. ยทุธพร นาคสุข

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ยทุธพร นาคสุข

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2562) คือ  
                   รายวิชา LCLG 501 An Overview of Linguistics  3 หน่วยกิต
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
                   ประเภทการลงทะเบียน Audit  
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
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                   อ.ยทุธพร นาคสุข  โทร. 086-6114926  e-mail : yuttaporn.nak@mahidol.edu
               
               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   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บ 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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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
                               ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารท่ีไม่ไดใ้ส่ซองปิดผนึกประทบัตรามหาวทิยาลยั
               -  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
               หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
               ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
               โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237607  LCIC/M น.ส.  สุนิษาน์   ลอ้มเลก็  (**ทดลองเรียน)  แผน ข รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน
6237608  LCIC/M น.ส.  วิศลัยศ์ยา   ชนทยานรากุล    แผน ข ผศ. นนัทิยา ดวงภุมเมศ
6237609  LCIC/M ร.ต.หญิง  นิชนิตา   ใจคาํ  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. กฤตยา อกนิษฐ์
6237610  LCIC/M น.ส.  พชัรพร   นาคกล่ินกุล    แผน ข รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน
6237611  LCIC/M น.ส.  นนัทิกานต ์  ล้ิมสกุล  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. ธีรพงษ ์บุญรักษา
6237612  LCIC/M นาง  อินทิรา   พุม่แกว้  (**ทดลองเรียน)  แผน ข อ. กฤตยา อกนิษฐ์
6237613  LCIC/M น.ส.  พิชชาพร   อํ่าสะอาด    แผน ข รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน
6237614  LCIC/M นาย  อษัฎางคก์ร   บุญญาติ  (**ทดลองเรียน)  แผน ข รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน
6237615  LCIC/M นาย  คมสนัต ์  เดือนฉาย  (**ทดลองเรียน)  แผน ข ผศ. นนัทิยา ดวงภุมเมศ
6237616  LCIC/M น.ส.  ธิติมา   เพง็พิศ  (**ทดลองเรียน)  แผน ข รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ธีรพงษ ์บุญรักษา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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  
                   4.1 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 พิบูลภานุวธัน์  โทร. 081-8686242  e-mail : sirinthornb@hotmail.com
               
                   4.2 วิชา LCIC 502  Communicative English 2 หน่วยกิต
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 17 สิงหาคม 2562
                   ประเภทการลงทะเบียน Audit
                   อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   รศ.ดร.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 เพื่อรับฟังโอวาท
                   จากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมณฐั ภมรประวติั ชั้น 1 สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คือ อาจารย ์ดร.ธีรพงษ ์บุญรักษา อาจารย ์ดร.กรญาณ์ เตชะวงศเ์สถียร และนางสาวนงนุช พงษไ์พร
                   โทร. 085-6613097, 02-8002308-14 ต่อ 3213  e-mail : theeraphongb@yahoo.com
               
               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
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                 - ภาคปลาย เปิดวนัท่ี 4 มกราคม 2563   ปิดวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563
                 - ภาคฤดูร้อน เปิดวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2563  ปิดวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ 
               หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) 
               จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั 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 ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237879  LCCS/M น.ส.  เมธินี   ศรีบุญเรือง  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(1) อ. วีรานนัท ์ดาํรงสกุล
6237880  LCCS/M นาย  ณฐัพล   สวสัดี  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(1) อ. วิกานดา พรหมขนุทอง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เรณู เหมือนจนัทร์เชย

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 เพื่อรับฟังโอวาท
                   จากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บ 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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
               (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ 
               หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) 
               จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั 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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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวฒันธรรมศึกษา
 สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

                                             GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
               ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237462  NUFS/M น.ส.  วิมลพรรณ   ฉตัรหิรัญย ์   แผน ก(2) ผศ. นฐัพล ตั้งสุภูมิ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. นฐัพล ตั้งสุภูมิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                        และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,000  บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  10,000 บาท
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน  ก่อนเปิดเรียนภาคตน้)  คือ  
                    NUFN 663  Food Processing Technology  2  หน่วยกิต
                    ประเภทการลงทะเบียน  Audit   ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 2,000  บาท
                    เร่ิมเรียนวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562
                    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ   ผศ.ดร.นฐัพล  ตั้งสุภูมิ    
                    โทรศพัท ์ 02-800-2380  ต่อ 413  e-mail : nattapol.tng@mahidol.ac.th
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                   โปรดติดต่องานบริการการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั เพื่อสอบถามเก่ียวกบัการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
               โทร 0 2441 4125   ต่อ 100-107
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                  5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวทิยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 9 สิงหาคม  2562 เวลา 8.30 -15.30 น.
                         ณ หอ้งประชุมอารี  วลัยะเสวี  ชั้น 2 สถาบนัโภชนาการ  มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน : คุณนิภาพรรณ  ศรแกว้  โทร. 0-2800-2380  ต่อ 405  e-mail : nipaphan.sor@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
                 
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
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               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237823  NUTS/M น.ส.  ทิพาพร   ยมวิชิราสิน  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6237824  NUTS/M นาย  ณฐัพงศ ์  พิกุลขาว  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6237825  NUTS/M น.ส.  ปุณชญา   สุภาสวสัด์ิ    แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6237826  NUTS/M น.ส.  พุทธมาศ   รอดเสียงลํ้า  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6237827  NUTS/M น.ส.  สุพิชชา   กมลภากรณ์  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) 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 ปีการศึกษา 2562 และค่าหน่วยกิตรายวิชา
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 9 สิงหาคม  2562 เวลา 8.30 -16.00  น.
                         ณ หอ้งประชุมอารี  วลัยะเสวี  ชั้น 2 สถาบนัโภชนาการ  มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน : คุณดลนภา  นวมเพช็ร์ โทร. 0-2800-2380  ต่อ 420 e-mail : donnapa.klo@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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         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 ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237816  NUTS/M น.ส.  ประทินทิพย ์  แสงใส  (**ทดลองเรียน)  แผน ข ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
6237817  NUTS/M น.ส.  นิยะดา   คนหาญ    แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) 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 ปีการศึกษา 2562 และค่าหน่วยกิตรายวิชา
               
                  สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  56,000 บาท
                   แบ่งชาํระ  2 ภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาละ  28,000 บาท 
                   ชาํระภาคการศึกษาแรกและภาคการศึกษาท่ีสองของการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
               
               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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 9 สิงหาคม  2562 เวลา 8.30 -16.00  น.
                         ณ หอ้งประชุมอารี  วลัยะเสวี  ชั้น 2 สถาบนัโภชนาการ  มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน : คุณดลนภา  นวมเพช็ร์ โทร. 0-2800-2380  ต่อ 420 e-mail : donnapa.klo@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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
               จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 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
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237818  NUND/M น.ส.  อดิพร   อศัวะไพฑูรยเ์สริฐ    แผน ก(2) รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ
6237819  NUND/M น.ส.  ญาญณิ์ศศ ์  คิดประเสริฐ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ
6237820  NUND/M น.ส.  รัญชิดา   ตญัญะวงัรัตน์    แผน ก(2) รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ
6237821  NUND/M น.ส.  บุษย ์  วิบูลยธ์นภณัฑ ์   แผน ก(2) รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ
6237822  NUND/M น.ส.  เพญ็นภา   เหลือหลาย    แผน ก(2) รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
                        และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                    สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                    สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา
               เท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต   2,000  บาท/หน่วยกิต  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้
                   (ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน  ก่อนเปิดเรียนภาคตน้) 
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                   รายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษท่ีตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน  ดงัน้ี
                   4.1   น.ส.ญาญณิ์ศศ ์ คิดประเสริฐ
                           น.ส.รัญชิดา  ตญัญะวงัรัตน์
                           น.ส.เพญ็นภา  เหลือหลาย
                         - รายวิชา NUND 502 Essential Physiological Biochemistry   3  หน่วยกิต
                           (เร่ิมเรียนวนัท่ี 26 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 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.อดิพร  อศัวะไพฑูรยเ์สริฐ
                           น.ส.ญาญณิ์ศศ ์ คิดประเสริฐ
                           น.ส.รัญชิดา  ตญัญะวงัรัตน์
                           น.ส.บุษย ์ วิบูลยธ์นภณัฑ์
                           น.ส.เพญ็นภา  เหลือหลาย
                         - รายวิชา NUND 501 Principles of Nutrition Assessment       2  หน่วยกิต
                           (เร่ิมเรียนวนัท่ี 15 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2562)
                           ประเภทการลงทะเบียน Audit อตัราค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต
                           เรียนทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 08.30-16.30 หอ้งเรียน 5/2 ชั้น 5 สถาบนัโภชนาการ      
               
                          นกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดไดท่ี้  คุณสุดารัตน์  เช้ือพรหม  หน่วยบริหารการศึกษา สถาบนัโภชนาการ 
               มหาวิทยาลยัมหิดล  โทรศพัท ์0-2800-2380  ต่อ 405  e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th  
               
                          โปรดติดต่องานบริการการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั เพื่อสอบถามเก่ียวกบัการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
               โทร 0 2441 4125  ต่อ 100-107
               
               5. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                  5.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะได ้Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   5.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ :  วนัท่ี 9 สิงหาคม  2562 เวลา 8.30 -16.30 น.
                         ณ หอ้งประชุมอารี  วลัยะเสวี  ชั้น 2 สถาบนัโภชนาการ  มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน : คุณสุดารัตน์  เช้ือพรหม  โทร. 0-2800-2380  ต่อ 405  e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
                      
               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
                 
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
               พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา
                โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะศิลปศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237702  LAAL/D น.ส.  กุลธิดา   คาํมี    แบบ 1.1 รศ. ทรงศรี สรณสถาพร
6237703  LAAL/D น.ส.  อุษามา   แสงเสริม    แบบ 1.1 รศ. ทรงศรี สรณสถาพร
6237704  LAAL/D นาง  พนัทิพา   บุญลา    แบบ 1.1 อ. สุธาทิพย ์ถิรคุณโกวิท

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ทรงศรี สรณสถาพร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 5,000 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 100,000 บาท
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั : วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                         ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ
                         เพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
               



หนา้ 534

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะศิลปศาสตร์

                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
                         ณ หอ้ง 419 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณโสภา สีทอง  โทรศพัท ์0 2441 4401 ต่อ 1105  e-mail: sopha.see@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
               
                   ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบ
               ป้องกนัวิทยานิพนธ์
                   รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
                   
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237705  LAAL/M น.ส.  กชกร   ชยัมงคล    แผน ก(2) อ. ณฏัฐพงศ ์จนัทร์อยู่
6237706  LAAL/M นาย  ณฏัฐพล   นิธิโชติชยัสิริ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. ณฏัฐพงศ ์จนัทร์อยู่
6237707  LAAL/M พระมหา  วิรุฒิ   ร้องจิก  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) ผศ. วิวรรธน์ พนัธยั
6237708  LAAL/M น.ส.  ศวิตา   ทนัตประเสริฐกุล    แผน ก(2) อ. กรศิริ บุญประกอบ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ณฏัฐพงศ ์จนัทร์อยู่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการ
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                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2562  เวลา 10.00 - 15.00 น. 
                         ณ หอ้ง 419 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณโสภา สีทอง  โทรศพัท ์0 2441 4401 ต่อ 1105  e-mail: sopha.see@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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมี
               ผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบ
               และยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in 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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237709  LAAL/M น.ส.  อคัรพชัร์   เจริญอมรรัตน์    แผน ข อ. ฉนัฐรัช หงษบุ์ญไตร
6237710  LAAL/M น.ส.  กญัวรัตน์   เสือสะอาด  (**ทดลองเรียน)  แผน ข ผศ. วิวรรธน์ พนัธยั

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ณฏัฐพงศ ์จนัทร์อยู่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ : วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2562  เวลา 10.00 - 15.00 น. 
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                         ณ หอ้ง 419 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณโสภา สีทอง  โทรศพัท ์0 2441 4401 ต่อ 1105  e-mail: sopha.see@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
               
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของ
               นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
                    รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมี
               ผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบ
               และยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยั
                             จะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           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 บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
               นกัศึกษาสามญั
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                             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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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)
6237590  HPRP/M นาย  ณฐัปคลัภ ์  เขม็ขาว  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉัว่
6237591  HPRP/M นาย  อธิวฒัน์   ปิยะนนัทว์งค ์ (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉัว่
6237592  HPRP/M น.ส.  หน่ึงฤดี   ไชยชนะ    แผน ก(2) อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉัว่
6237593  HPRP/M นาย  มูฮมัมดัมุมิน   มูหนะ  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉัว่
6237594  HPRP/M น.ส.  มานียา   รักษาผล  (**ทดลองเรียน)  แผน ก(2) อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉัว่

ประธานหลกัสูตร  :  อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉัว่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่า
                         ตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                      สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม
               2562 และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิ
               เขา้ศึกษาไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
               มหิดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                      สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขา
               วิชาเท่านั้น 
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท  คือ นายมูฮดัมดัมุมิน  มูหนะ  นายอธิวฒัน์  ปิยะนนัทว์งค์
                        และ นางสาวหน่ึงฤดี  ไชยชนะ
                   3.2 ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ นายณฐัปคลัภ ์ เขม็ขาว และ นางสาวมานียา  รักษาผล   
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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 และการ
                         พฒันาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
                   4.2 กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตร: วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 - 16.00 น.
                         ณ หอ้ง 109 ชั้น 1  อาคารปัญญาพิพฒัน์ โครงการจดัตั้งสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา
                         ติดต่อผูป้ระสานงาน  นางสาวมานียา   รักษาผล
                         โทร. 02-441-0813 ต่อ 1113   e-mail : manee.rak@mahidol.ac.th  
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   - รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 1/2562  หลกัสูตรจะแจง้ไปท่ี e-mail ของนกัศึกษา หรือ
                     หากมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดติดต่อหลกัสูตรไดท่ี้เบอร์โทร 02-441-0813 ต่อ 1113
                   
               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
               
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
               บณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
               พ.ศ.2562   ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125
               ต่อ 150-153
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่า
               ในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร)
                   (**ทดลองเรียน) มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน เน่ืองจากไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนน
               ภาษาองักฤษไม่ผา่นตามเกณฑข์ั้นตํ่าในการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตร (ณ วนัปิดรับสมคัร) จะตอ้งทดสอบและยืน่ผล
               ภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี



หนา้ 544

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษาของหลกัสูตรหลงัจากวนัปิดรับสมคัร บณัฑิตวิทยาลยัจะ
               เปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัใหต่้อไป 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  
                     หรือ  กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                                           ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities ทั้งน้ีเม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชา
               ภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศของ
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2.ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
               ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยจดัส่งทาง
               ไปรษณียม์าท่ี
                                    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 
                      ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

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



หนา้ 546

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาเด็ก วยัรุ่น และครอบครัว
 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237600  GRPC/M น.ส.  พทัธมน   จนัทร์ดวงดี    แผน ก(2) อ. พชัรินทร์ เสรี
6237601  GRPC/M น.ส.  วราภรณ์   อินทรเนตร์    แผน ก(2) ผศ. คมสนัต ์เกียรติรุ่งฤทธ์ิ
6237602  GRPC/M น.ส.  ธนาภรณ์   เนตรสุวรรณ    แผน ก(2) ผศ. วลัลภ อจัสริยะสิงห์
6237603  GRPC/M น.ส.  มนทิรา   สุกาญจนาภรณ์กุล    แผน ก(2) อ. สมบูรณ์ หทยัอยูสุ่ข

ประธานหลกัสูตร  :  อ. พชัรินทร์ เสรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ 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 เพื่อรับฟังโอวาท
                   จากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บ Internet Account ในวนัดงักล่าว 
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาเด็ก วยัรุ่น และครอบครัว
 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

                   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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2562 
               ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา 
               โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาเด็ก วยัรุ่น และครอบครัว
 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

               โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาสุขภาพและการพฒันาทีย่ัง่ยืน (หลกัสูตรนานาชาติ)
าพอาเซียน สถาบันวจัิยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6237887  ADHS/D น.ส.  สุพรรษา   ตาใจ    แบบ 1.1 ผศ. ชีระวิทย ์รัตนพนัธ์
6237888  ADHS/D ร.อ.หญิง  อจัฉรา   เตชะอตัตกุล    แบบ 2.1 ผศ. อรพินท ์เล่าซ้ี

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ชีระวิทย ์รัตนพนัธ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเขา้ศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ เพื่อยนืยนั
               สิทธ์ิการเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีเวบ็ไซต ์www.grad.mahidol.ac.th ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้
               ในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การรายงานตวัเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
               2562 (รอบท่ี 2) โดยดาํเนินการดงัน้ี
                   1.1 ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลประวติันกัศึกษาใหม่ และอพัโหลดเอกสารประกอบการรายงานตวั
                        ผา่นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั
                   1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ ไดแ้ก่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 
               และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม
               
                   สามารถดาวน์โหลด Invoice และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
               และตอ้งชาํระเงินภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ผา่นช่องทางการชาํระเงินท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
               ไม่ดาํเนินการตามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา ทั้งน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืน
               ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีไดมี้การชาํระแลว้ทุกกรณี
                   สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษามากกวา่ 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   2.1 ชาํระค่าหน่วยกิตตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวสุพรรษา ตาใจ
                   2.2 ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต คือ ร.อ.หญิงอจัฉรา เตชะอตัตกลุ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   3.1 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวสุพรรษา ตาใจ
                   3.2 ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท คือ ร.อ.หญิงอจัฉรา เตชะอตัตกลุ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศ
                   4.1 กาํหนดการปฐมนิเทศของบณัฑิตวิทยาลยั  :  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังโอวาท
                   จากอธิการบดี รับฟังคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแนวทางการเรียน การทาํวิทยานิพนธ์ และการพฒันาภาษาองักฤษ   
                   นกัศึกษาจะไดรั้บ 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
                
               ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนโปรดตรวจสอบผลคะแนนภาษาองักฤษ กรณีท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
               ของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ
               ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ
               ก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุขภาพและทนัตกรรม ตามประกาศ
               ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา 
               และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งดาํเนินการใหส้ถานศึกษาส่งบนัทึกผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (Transcript) ฉบบัจริง
                   ท่ีระบุวนัท่ีสาํเร็จการศึกษามายงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 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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               ภายในวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้นการ
               ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน ก.พ. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ
               การอุดมศึกษา หรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษา
               ระดบับณัฑิตศึกษา และจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
               ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน


