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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจําปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. หลักสูตรที่ เปิดรับสมัคร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต               
ช้ั นสู ง  ปริญญามหา บัณฑิต  และประกาศนี ย บัตร บัณฑิต  ในสาขา วิ ชา ต่ า งๆ  ซึ่ ง ปร ากฏบน เ ว็บ ไซ ต์
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/ ที่เมนู “ผู้สนใจเข้าศึกษา” 

๒. กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๓.๑ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
๓.๒ สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสําเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็น

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง 
๓.๓ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดให้ผู้สมัครย่ืนผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ภาษาอังกฤษข้ันตํ่าที่รับเข้าศึกษา* (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ชําระเงินค่าสมัคร) ดังน้ี 
 ผู้สมัครระดับปริญญาเอก 

- IELTS (Academic Module)   ที่ระดับ ๓.๐ คะแนนขึ้นไป หรือ 
- TOEFL – iBT     ที่ระดับ ๓๒ คะแนนขึ้นไป หรือ 
- MU GRAD Plus (MU GRAD TEST + Speaking) ที่ระดับ ๔๐ คะแนนขึ้นไป 
ผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
- IELTS (Academic Module)   ที่ระดับ ๓.๐ คะแนนขึ้นไป หรือ 
- TOEFL – iBT     ที่ระดับ ๓๒ คะแนนขึ้นไป หรือ 
- MU GRAD Plus (MU GRAD TEST + Speaking) ที่ระดับ ๔๐ คะแนนขึ้นไป หรือ 
- MU – ELT      ที่ระดับ ๘๔ คะแนนขึ้นไป 
* หลักสูตรบางสาขาวิชามีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นตํ่าที่รับเข้า

ศึกษาแตกต่างจากเกณฑ์ข้างต้น ขอให้ตรวจสอบจากเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา 
 

/๒... 
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ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากประกาศเร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ต่อ ๑๕๐-๑๕๒ หรือ Line Official ID: @693lascg 

 
หมายเหตุ: (๑)  กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากําหนด ให้ตรวจสอบผลการพิจารณาคําร้อง

อนุมัติสมัครสอบที่ระบบรับสมัคร และ e-mail ส่วนตัวของผู้สมัคร ทั้งน้ีผลการพิจารณาคําร้องอนุมัติ
สมัครสอบขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย และขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

    (๒)  ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครในข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรสาขาวิชาที่
ต้องการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากําหนด หากภายหลังบัณฑิตวิทยาลัย
และหลักสูตรสาขาวิชาตรวจสอบแล้ว พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่กําหนด บัณฑิต
วิทยาลัยจะไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
๔. หลักฐานประกอบการสมัคร 

๔.๑ หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
ขั้นตํ่าที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ชําระเงินค่าสมัคร) 

๔.๒ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 
 ๔.๒.๑ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สําเนาปริญญาบัตร  
     ๔.๒.๒ ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ หรือ

สารนิพนธ์  ให้ ใ ช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากําลั งศึกษาอยู่ใน               
ภาคการศึกษาสุดท้ายหรืออยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และ              
มีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาโดยได้รับอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบันก่อน             
วันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๔.๓ หลักฐานแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 
     ๔.๓.๑ ผู้สําเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้บันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับ

ภาษาอังกฤษ ที่มีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
     ๔.๓.๒ ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ หรือ

สารนิพนธ์และมีกําหนดจะสําเร็จการศึกษาโดยได้รับอนุ มั ติปริญญาจาก              
สภาสถาบันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษา ให้ใช้บันทึกผลการศึกษา 
(Grade Report) 

     ๔.๓.๓ ผู้ที่ได้รับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาก่อน ต้องใช้บันทึกผลการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ สําหรับวุฒิดังกล่าวน้ีด้วย 

/๓... 
 
 



 
    -๓- 
 
๔.๔ รูปถ่ายขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB ให้เป็นรูปหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดําหรือหมวก 

และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน   
๔.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (เฉพาะด้านหน้าบัตร) 
๔.๖ สําเนาทะเบียนบ้าน 
๔.๗ หลักฐานเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกําหนด เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางานหรือ

สําเนาใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 
ในการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ 

ตามท่ีระบุในข้อ ๔ รวมทั้งหลักฐานอ่ืนๆ ที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชากําหนด โดยขนาดของไฟล์เอกสารต้องไม่เกิน 
2MB รูปแบบไฟล์ pdf (สําหรับเฉพาะรูปถ่าย ให้ส่งรูปแบบไฟล์ jpeg) และต้องเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องที่เอกสาร
ทุกฉบับ 

หมายเหตุ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดําเนินการให้
สถาบันการศึกษาเดิมที่สําเร็จการศึกษา ส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 
ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่  

งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
๒๕/๒๕ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม ๗๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๑๑๐-๑๑๕  

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย 
 
  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่งหนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยติดต่อขอได้ที่สํานักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา (รายละเอียดเพ่ิมเติมที่  http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes1/foreignDegreeEquivalence.htm) 
โดยให้หน่วยงานดังกล่าว ส่งหนังสือรับรองดังกล่าวมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง 
  บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดวันสุดท้ายของการรับบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับ
ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง จากสถาบันเดิมของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา และหนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามกําหนดการ
ในเอกสารแนบท้ายประกาศ หากบัณฑิตวิทยาลัยไม่ได้รับเอกสารภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือว่าผู้มีสิทธิ์              
เข้าศึกษาดังกล่าวขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ และ             
จะยกเลิกสถานภาพการเป็นนักศึกษาด้วยการบันทึกข้อมูลการสละสิทธิ์ในประวัตินักศึกษา รวมท้ังไม่คืนเงิน              
ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆที่ได้ชําระแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่ติดตาม
เอกสารดังกล่าว  
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๕. จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สามารถสมัครได้ในแต่ละรอบการสมัคร สามารถสมัครได้มากกว่า  
๑ หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจํานวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร 

๖. ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา 
     บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครเฉพาะทาง Internet โดยผู้สมัครจะต้องดําเนินการ ดังน้ี 
 ๖ .๑ สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/admission-thai/?page_name=         

sign-up  
 ๖.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครในหลักสูตรสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร 
 ๖.๓ ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัคร 
 ๖.๔ กรอกใบสมัคร (บฑ.๘) ให้ถูกต้องและครบถ้วน และต้องส่งข้อมูลผ่านระบบรับสมัครตาม

กําหนดการรับสมัคร 
 ๖.๕ การส่งหลักฐานประกอบการสมัคร 
           ๖.๕.๑ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ระบุตามข้อ ๔. และลงนามรับรอง    

สําเนาถูกต้องทุกฉบับ 
  ๖.๕.๒ ส่งไฟล์เอกสาร (Upload) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ และเอกสาร

หลักฐานการชําระเงิน โดยขนาดของไฟล์เอกสารต้องไม่เกิน 2MB รูปแบบไฟล์ pdf 
(เฉพาะรูปถ่าย ให้ส่งรูปแบบไฟล์ jpeg) ทั้งน้ีผู้สมัครต้องส่งไฟล์เอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 

(หากพ้นกําหนดการส่งเอกสารฯ ตามกําหนดการรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา) 
 ๖.๖ ค่าสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมเป็นเงินหลักสูตรสาขาวิชาละ ๕๐๐ บาท 

สามารถชําระค่าสมัครได้ ๔ ช่องทาง ดังน้ี 
  ๖.๖.๑ ชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร โดยผู้สมัครต้องพิมพ์ใบ invoice ค่าสมัครจํานวนเงิน 

๕๐๐ บาท เพ่ือนําไปย่ืนชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ใน Invoice 
  ๖.๖.๒ ชําระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยผู้สมัครจะต้องดําเนินการตามข้ันตอนที่แจ้งไว้ในระบบ

การชําระเงินผ่านบัตรเครดิตให้ครบถ้วน (ผู้สมัครต้องตรวจสอบการชําระเงินจาก
ทางธนาคารด้วย เพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการชําระเงินไม่ทันตาม
กําหนดเวลา) 

 
 
 

/๕... 

หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 

หรือเป็นเอกสารปลอม บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ รวมทั้งจะดําเนินการตาม

กฎหมายแก่ผู้ที่ย่ืนเอกสารหลักฐานเท็จด้วย 



 
      -๕- 
 
  ๖.๖.๓ ชําระเงินผ่านระบบ e-payment ของธนาคารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน Invoice โดย

ผู้สมัครจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนการชําระเงินผ่านระบบดังกล่าวให้ครบถ้วน 
(ผู้สมัครต้องตรวจสอบการชําระเงินจากทางธนาคารด้วย เพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการชําระเงินไม่ทันตามกําหนดเวลา) 

  ๖.๖.๔ ชําระผ่านระบบ QR Payment ผ่านแอพพลิเคช่ันธนาคาร โดยผู้สมัครจะต้อง
ดําเนินการตามข้ันตอนการชําระเงินผ่านระบบดังกล่าวให้ครบถ้วน (ผู้สมัครต้อง
ตรวจสอบการชําระเงินจากทางธนาคารด้วย เพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ชําระเงินไม่ทันตามกําหนดเวลา) 

        ทั้งน้ี กําหนดการชําระเงินของผู้สมัครในการตัดรอบพิจารณาคัดเลือกแต่ละรอบ คือ  
  ภาคต้น 

  - ตัดรอบพิจารณาคัดเลือกคร้ังที่ ๑ ผู้สมัครจะต้องชําระเงินก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น.                       
                                   ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  - ตัดรอบพิจารณาคัดเลือกคร้ังที่ ๒ ผู้สมัครจะต้องชําระเงินก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น.  
                                   ของวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
       - ตัดรอบพิจารณาคัดเลือกคร้ังที่ ๓ ผู้สมัครจะต้องชําระเงินก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น.  
                                  ของวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
  - ตัดรอบพิจารณาคัดเลือกคร้ังที่ ๔ ผู้สมัครจะต้องชําระเงินก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น.                             
                                   ของวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
  ภาคปลาย 
  - ตัดรอบพิจารณาคัดเลือกภาคปลายผู้สมัครจะต้องชําระเงินก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น.  
                                  ของวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 (บัณฑิตวิทยาลัยรับชําระเงินตามช่องทางท่ีระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น และกรณีผู้สมัครชําระ
เงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กําหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
และถือเป็นโมฆะและต้องชําระใหม่ทั้งหมด) 

    หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครชําระเงินค่าสมัครในการพิจารณาคัดเลือกรอบใดแล้ว จะต้องเข้ารับการคัดเลือกตามกําหนด  
                 ของรอบน้ันๆ  โดยไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงหรือย้ายไปรอบอ่ืนได้ และบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินไม่ว่า 
                 กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ๖.๗ กรณีผู้สมัครประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษามากกว่า ๑ หลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ       
รอบพิจารณาคัดเลือก สามารถสมัครได้ ทั้งน้ีต้องเริ่มดําเนินการ ข้อ ๖.๔ – ๖.๖ ใหม่ และต้อง
ชําระค่าสมัครตามจํานวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร 

 ๖.๘ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครเรียบร้อย
แล้ว จะแจ้งสถานการณ์รับสมัครทางเว็บไซต์ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-
students/?announce=1 

 
/๖... 



 
       -๖- 
 

          ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียน (ถ้าหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัครมีการสอบข้อเขียน) ผู้สมัครต้องนํา
บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงหรือบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริงมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย (ถ้าไม่มี
บัตรที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หลังจากที่ได้สมัคร
สอบแล้ว ต้องมีหลักฐานสําเนาการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่ลงนามรับรองถูกต้องมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย 
หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ตรวจสอบกําหนดวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก และรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาได้จาก

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://graduate.mahidol.ac.th/thai/ 
๘. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ประก าศ อั ต ร าค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร ศึ ก ษ า ขอ ง แ ต่ ล ะห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช าป ร า กฏ ท่ี
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/?topic=tuition-fee  

ทั้งน้ีประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
โปรดติดตามสถานะข้อมูลปัจจุบันที่เว็บไซต์ดังกล่าว 

๙. การติดประกาศ 
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดต่างๆ  เ ก่ียวกับการสอบคัดเลื อกนักศึกษาที่  

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

งานรับนักศึกษา หรืองานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม ๗๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๑๑๐-๑๑๕ 
หรือที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/  
e-mail: gradthai@mahidol.ac.th 
Line Official ID : @160ohrzm 
Line Official :  https://lin.ee/etdXzR4 
QR Code Line Official:  
 
      

    ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
     (ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ) 
                               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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-๗- 

 
กําหนดการดําเนนิการรบัสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประจําปีการศกึษา  ๒๕๖๔  
 

กิจกรรม 

 

เปิดรับสมัครตลอดปี ๖ พ.ย. ๖๓ – ๓๑ ต.ค ๖๔ 
 

 

ภาคต้น 
 

 

ภาคปลาย 
 

 

ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก 
(เฉพาะผู้ท่ีชําระเงินค่าสมัครแล้ว) 

พฤ. ๓๑ ธ.ค. ๖๓ อา. ๒๘ ก.พ.๖๔ ศ. ๓๐ เม.ย. ๖๔ พ. ๓๐ มิ.ย. ๖๔ อา. ๓๑ ต.ค. ๖๔ 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบและสถาน 
ท่ีสอบ 

อ. ๑๒ ม.ค. ๖๔ ศ. ๑๒ มี.ค.๖๔ พ. ๑๒ พ.ค. ๖๔ จ. ๑๒ ก.ค. ๖๔ ศ. ๑๒ พ.ย. ๖๔ 

 

 

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 

 

ตามกําหนดการของแต่ละหลักสูตร 
 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา อา. ๓๑ ม.ค. ๖๔ พ. ๓๑ มี.ค. ๖๔ จ. ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส. ๓๑ ก.ค. ๖๔ อ. ๓๐ พ.ย. ๖๔ 
 

รายงานตัวเข้าศึกษาและ 
ชําระค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ฯ 

จ. ๑ - อา. ๗ 
ก.พ. ๖๔ 

พฤ. ๑ - พ. ๗ 
เม.ย. ๖๔ 

อ. ๑ - จ. ๗ 
มิ.ย. ๖๔ 

อา. ๑ - ส. ๗ 
ส.ค. ๖๔ 

พ. ๑ – อ. ๗ 
ธ.ค. ๖๔ 

วันสุดท้ายของการรับหลักฐาน 
สําเร็จการศึกษาฉบับจริง* 

จ. ๑๕ ก.พ. ๖๔ พฤ. ๑๕ เม.ย. ๖๔ อ. ๑๕ มิ.ย. ๖๔ 
 

ส. ๗ ส.ค. ๖๔ 
 

พ. ๑๕ ธ.ค. ๖๔ 

 

ลงทะเบียนเรียน และชําระค่าธรรมเนียม 
การศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่ 

ติดตามประกาศกําหนดการ สําหรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔   

 

* หมายเหตุ  สําหรับผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย และมีกําหนดสําเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
                ที่สมัครเข้าศึกษา วันสุดท้ายของการรับเอกสาร สําหรับผู้เข้าศึกษาภาคต้น คือ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และภาคปลาย         
                 คือ  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
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