กําหนดการลงทะเบียนและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ปการศึกษา 2558
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรม
1. เปด-ปด ภาคการศึกษา

ภาคตน
จ. 10 ส.ค. - ศ. 4 ธ.ค. 58

กําหนดการ
ภาคปลาย
อ. 5 ม.ค. - ศ. 29 เม.ย. 59

ภาคฤดูรอน
จ. 23 พ.ค. - ศ. 15 ก.ค. 59

2. นักศึกษาเริ่มพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบการลงทะเบียน ตั้งแต จ. 6 ก.ค. 58 เปนตนไป ตั้งแต จ. 30 พ.ย. 58 เปนตนไป ตั้งแต จ. 2 พ.ค. 59 เปนตนไป
3. การลงทะเบียนดวยระบบ e-Registration ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th และชําระคาลงทะเบียน
จ. 6 ก.ค. - ศ. 17 ก.ค. 58
3.1 ลงทะเบียนปกติ
ส. 18 ก.ค. - อา. 9 ส.ค. 58
3.2 ปดการลงทะเบียนชวงปกติ
3.3 ชําระเงินคาลงทะเบียนของการลงทะเบียนปกติ วันสุดทายภายใน
ศ. 7 ส.ค. 58
เวลาไมเกิน 23.00 น.( (หากชําระเงินหลังจากกําหนดนี้ถือวาเปนการ
ชําระเงินลาชาตองชําระคาปรับจํานวน 2,000 บาท)
3.4 ลงทะเบียนลาชา
* 3.5 ชําระเงินคาลงทะเบียนลาชา และชําระคาปรับการชําระเงินลาชา
3.6 ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
3.7 ยื่นแบบฟอรมขอคืนเงินคาหนวยกิตสําหรับรายวิชาที่ขอลด
รายวิชาชวงเพิ่ม-ลดรายวิชา
3.8 ชําระคาลงทะเบียนเพิ่ม กรณีลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
3.9 ขอถอนรายวิชา (Withdrawal)
ไมสามารถขอคืนเงินคาหนวยกิตได

จ. 10 ส.ค. - ศ. 21 ส.ค. 58
ส. 8 ส.ค. - ศ. 18 ก.ย. 58
จ. 10 ส.ค. - ศ. 21 ส.ค. 58
จ. 10 ส.ค. - พ. 9 ก.ย. 58

จ. 30 พ.ย. - ศ. 11 ธ.ค. 58
ส. 12 ธ.ค.58 - อา. 3 ม.ค. 59

จ. 2 พ.ค. - ศ. 6 พ.ค. 59
ส. 7 พ.ค. - อา. 22 พ.ค. 59

จ. 4 ม.ค. 59

ศ. 20 พ.ค. 59

อ. 5 ม.ค. - ศ. 15 ม.ค. 59
อ. 5 ม.ค. - ศ. 12 ก.พ. 59
อ. 5 ม.ค. - ศ. 15 ม.ค. 59

จ. 23 พ.ค. - ศ. 27 พ.ค. 59
ส. 21 พ.ค. - ศ. 17 มิ.ย. 59
จ. 23 พ.ค. - ศ. 27 พ.ค. 59

อ. 5 ม.ค. - พ. 3 ก.พ. 59

จ. 23 พ.ค. - พ. 15 มิ.ย. 59

จ. 10 ส.ค. - ศ. 18 ก.ย. 58
อ. 5 ม.ค. - ศ. 12 ก.พ. 59
ส. 23 พ.ค. - ศ. 17 มิ.ย. 59
ส. 22 ส.ค. - ศ. 27 พ.ย. 58 ส. 16 ม.ค. - ศ. 22 เม.ย. 59 หรือ ส. 28 พ.ค. - ศ. 8 ก.ค. 59
หรือ 1 สัปดาหกอนการสอบ 1สัปดาหกอนการสอบครั้ง
หรือ 1 สัปดาหกอนการสอบ
ครั้งสุดทายของวิชานั้น
สุดทายของวิชานั้น
ครัง้ สุดทายของวิชานั้น

4. อาจารยที่ปรึกษา/ประธานหลักสูตรแจงผลการตรวจสอบขอมูลการ
ภายใน 7 วัน หลังจากไดรับขอมูลการลงทะเบียนจากนักศึกษา
ลงทะเบียน
5. ระบบจะจัดทํา INVOICE, Course List พรอมทั้งแจงใหนักศึกษาทราบทาง e-mail และนักศึกษา Download Invoice และ Course List และนํา INVOICE ไปชําระ
คาลงทะเบียนที่เคานเตอรธนาคารหรือผานชองทาง electronic
5.1 ลงทะเบียนปกติ
12 วัน นับจากวันที่นักศึกษาเขามาลงทะเบียน
5.2 ลงทะเบียนลาชา
5.3 ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด
6. ประกาศจํานวนและรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนแตละรายวิชาพรอม
สถานภาพการชําระเงิน ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th ในสวน ตั้งแต จ. 20 ก.ค. 58 เปนตนไป ตั้งแต จ. 14 ธ.ค. 58 เปนตนไป ตั้งแต จ. 16 พ.ค. 59 เปนตนไป
e-Registration
7. กรณีนักศึกษาที่ไมลงทะเบียนและ/ หรือไมชําระเงินคาลงทะเบียน
จ. 21 ก.ย. - ศ. 9 ต.ค. 58
จ. 15 ก.พ. - ศ. 4 มี.ค. 59
ตองติดตองานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อ
ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
8. งานบริการการศึกษาเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ไมลงทะเบียน และ /
จ. 26 ต.ค. 58
จ. 21 มี.ค. 59
หรือไมชําระเงิน ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อตัดพนสภาพนักศึกษา
จ. 23 พ.ย. - อา. 29 พ.ย. 58
จ. 25 เม.ย. - อา 1 พ.ค. 59
จ. 27 มิ.ย. - อา. 3 ก.ค. 59
** 9. ปดระบบการลงทะเบียน e-Registration
9 พ.ย. - 21 ธ.ค. 58
4 เม.ย. - 16 พ.ค. 59
4 ก.ค. - 8 ส.ค. 59
10. นักศึกษาทําการประเมินรายวิชาออนไลน
11. หลักสูตรแจงการประเมินผลแตละรายวิชาประจําภาคการศึกษามายัง
ภายใน ศ. 25 ธ.ค. 58
ภายใน จ. 23 พ.ค. 59
ภายใน ศ. 22 ก.ค. 59
บัณฑิตวิทยาลัย
12. ประกาศผลการเรียนทาง Website
ตั้งแต พ. 30 ธ.ค. 58 เปนตนไป ตั้งแต พฤ. 26 พ.ค. 59 เปนตนไป ตั้งแต พ. 27 ก.ค. 59 เปนตนไป
http://www.grad.mahidol.ac.th ในสวน e-Registration
หมายเหตุ
* คาปรับการชําระเงินลาชาอัตราเหมาจาย 2,000 บาท ตองไมชําระรวมกับคาลงทะเบียนที่ปรากฎใน INVOICE ใหแยกชําระเปนเงินสดที่ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขา ทุก
แหง ในวันและเวลาราชการ
**กรณีมีความจําเปนตองลงทะเบียน หลังจากปดการลงทะเบียนระบบ e-registration ไปแลว ใหยื่นแบบฟอรมม AS-3-06 ขอลงทะเบียนนอกกําหนด
ขอมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557

