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การให้บริการด้านกิจการนักศึกษา 
 

งานกิจการนักศกึษา มีหน้าท่ีให้บริการนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ทุนการศึกษา ทุนวิจัยและรางวัลสําหรับนักศึกษา  

บัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัยและรางวัลสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําทุกปี โดยมีทุน ฯ และรางวัลดังนี้  

1. ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ 
2. เงินยืม (สําหรับจ่ายค่าลงทะเบยีน) 
3. ทุนอุดหนุนนักศึกษาระดับปริญาโทและเอกในการเสนอผลงานทางวิชาการ

ภายในประเทศและ ณ ต่างประเทศ  
4. ทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantship) 
5. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  
6. การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเย่ียม 

2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ 

ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารงาน ด้านบําเพ็ญประโชยน์ ด้านนันทนาการ  
ด้านพัฒนาคุณธรรมและจริยกรรม และด้านพัฒนาวิชาชีพ  โดยมี องค์การนักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย และสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรม    
3. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

การรักษาพยาบาล  
- ด้านสุขภาพและทันตกรรม นักศึกษาสามารกรับบริการ ได้ตามหน่วยบริการ

สุขภาพตามวิทยาเขตต่าง ๆ ท่ีนักศึกษาสังกัด โดยมีวงเงินในการรักษาพยาบาล ปีการศึกษา 
ละ 30,000.- บาท (สําหรับนักศึกษา ท่ีสิทธ์ิข้าราชการ หรือประกันสังคมให้ใช้บริการ          
ด้านสุขภาพตามสถานพยาบาลท่ีนักศึกษามีสิทธ์ิ)  
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- เงินสงเคราะห์นักศึกษา ในกรณีเสียชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดลจะจ่ายเงินสงเคราะห์
ให้กับทายาท จํานวน 100,000 บาท  

การขอผ่อนผันราชการทหาร 
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีเป็นชาย มีสัญชาติไทย เม่ือมีอายุครบกําหนดต้องเข้า

รับการตรวจเลือกทหารกองเกินเพ่ือเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ตามหมายเรียกจาก
หน่วยราชการตามภูมิลําเนาทหาร แต่ยังมีสถานะเป็นนักศึกษาและกําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
ต่างของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะ “ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร” ต้องยืนคําร้อง 
ภายในเดือนตุลาคม(ตัวอย่าง ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเดือนเมษายน 2560 
นักศึกาต้องย่ืนหลักฐานขอผ่อนผันในเดือนตุลาคม 2559) นักศึกษาสามารถส่งหลักฐานขอ
ผ่อนผัน  ท่ี งานกิจการนักศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย หรือสามารถดูรายละเอียด  ไ ด้ ท่ี 
http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/Documents/soldier 
4. การประสานงานในการจองหอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย  

นั กศึ กษ า ร ะดั บบัณ ฑิตศึ กษ า  ท่ี ป ร ะส งค์ จ ะ เ ข้ า พั ก  ณ  หอ พักภาย ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  สามารถติดต่อ สํานักงานบ้านมหิดล โทร.02-4419116 หรือ  
ดูรายละเอียด ได้ท่ี http://www.muhome.mahidol.ac.th/ muhomemainpage/ ต้ังแต่
เดือนสิงหาคม ของทุกปี  

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถยืมความประสงค์เข้าพักได้ท่ีสํานักงานหอพักต่างๆ ดังนี้  
 หอหญิง = บ้านศรีตรัง บ้านลีลาวดีและ บ้านพุทธรักษา  
 หอชาย = บ้านกันภัยมหิดล บ้านชัยพฤกษ์ และ บ้านอินทนิล  

เบอร์โทรศัพท์ติอต่อภายในงานกิจการนักศึกษา 

หน่วยทุนการศึกษา  โทร 02-441-4125 ต่อ 211 และ 213 

หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โทร 02-441-4125 ต่อ 211 

หน่วยกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โทร 02-441-4125 ต่อ 212	
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ด้านทุนการศึกษา ทุนวิจัยและรางวลัสําหรับนักศึกษา 

 

ลําดับ ชื่อทุน 
จํานวนทนุ จํานวนเงินจัดสรร 

กําหนดการ 
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท 

ทุนแรกเข้า 
1 ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี 

ครองราชสมบัติ  
ไม่จํากัด - ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
- ค่าหน่วยกิต 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 

2 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ) 

     

ทุนการศึกษาในระหว่างท่ีศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3 การให้เงินยืมเพ่ือชําระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(Graduate Loan) 

ไม่จํากัด ไม่เกินคนละ 
25,000.- บาท 

ภาคต้น กรกฎาคม  
ภาคปลาย ธันวาคม 

ทุนเม่ือนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ และแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว 

4 ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ภายในประเทศ  

ไม่จํากัด ปีละไม่เกิน 
800,000.- บ. 
สนับสนุน  
- ค่าลงทะเบียน 
- ค่าเดินทาง 
- ค่าที่พัก 

ตลอดปีการศึกษา 

5 ทุนอุดหนุนในการพัฒนา
นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก 
ไป เสนอผลงานทางวิชาการ ณ 
ต่างประเทศ  

ไม่จํากัด ปีละไม่เกิน 
2,000,000.- บาท 
เหมาจ่ายตามโซน
ทวีป 

ตลอดปีการศึกษา 
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ลําดับ ชื่อทุน 
จํานวนทนุ จํานวนเงินจัดสรร 

กําหนดการ 
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท 

6 โครงการทุนผู้ช่วยวิจัย
บัณฑิตศึกษา (RA: Research 
Assistantships) 

ไม่จํากัด - ค่าใช้จ่ายรายเดือน 
10,000.- บาท/เดือน  
ไม่เกิน 24 เดือน/ทุน 

ภาคต้น มิถุนายน 
ภาคปลาย 
พฤศจิกายน 

รางวัลสําหรับนักศึกษา 
7 โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 8 8 รางวั ลวิทยานิพนธ์

ดีเด่น 
- ระดับปริญญาเอก   
เงินรางวัล 50,000.- 
บาท  และประกาศ
เกียรติคุณ 
- ระดับปริญญาโท  
เงินรางวัล 30,000.- 
บาท  และประกาศ
เกียรติคุณ 
รางวัลวิทยานิพนธ์ดี 
- ระดับปริญญาเอก   
เงินรางวัล 25,000.- 
บาท  และประกาศ
เกียรติคุณ 
- ระดับปริญญาโท  
เงินรางวัล 15,000.- 
บาท  และประกาศ
เกียรติคุณ 

ธันวาคม – 
กรกฎาคม 
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ลําดับ ชื่อทุน 
จํานวนทนุ จํานวนเงินจัดสรร 

กําหนดการ 
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท 

8 การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม 
(Dean's List)  

ไม่จํากัด - โล่เกียรติยศ  
- ใบประกาศเกียรติ
คุณ 
- บันทึก“Dean’s 
List” ในใบรายงาน
ผลการศึกษา  
(Transcript) 

ตุลาคม – 
กรกฎาคม 

 

ทุนการศึกษา ทุนวิจัยและรางวัลสําหรับนักศึกษา   

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้จาก http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ด้า

 

เป็น
ข้ึน
สุข
สถา

ตาม
    
    
    

กรม

 

านสวัสดิก

 มหาวิท
นเรื่องสําคัญระ
เพ่ืออํานวยควา
ภาพนักศึกษา
านท่ีต้ังและเวล

การเข้า
มลําดับ ดังนี้ 
     1. รับบริ
     2. รับบริ
     3. รับบริ

โดยให้นั
มบัญชีกลาง,สทิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนักศึก

ยาลัยมหิดลข้ึน
ะดับต้นๆ ท่ีไม่ค
ามสะดวกในกา
กระจายอยู่ตา
าให้บริการ 
รับบริการสุขภ

ริการจากหน่วยบ
ริการจากสถานพ
ริการจากโรงพย
นักศึกษาใช้สิทธิ
ทธิประกันสังคม

กษา 

นชื่อว่าเป็น Hea
วรละเลย มหา
ารรักษาพยาบา
ามวิทยาเขตต่า

ภาพกรณีเจ็บป่

บริการสุขภาพน
พยาบาลของมห
ยาบาลอ่ืนๆ  
ธิของแต่ละบุค
, สิทธิรัฐวิสาหกิ

althy Univer
วิทยาลัยจึงจัดห
าลเบื้องต้นให้แ
างๆ รวมถึงการ

วยฉุกเฉินหรือไ

นักศึกษาท่ีใกล้ที
หาวิทยาลัย 

คล เช่น สิทธิป
กิจ 

     

rsity เรื่องสุข
หน่วยบริการสุ
แก่นักศึกษา ซ่ึง
รให้คําปรึกษา

ได้รับอุบัติเหตุ

ท่ีสุด 

ประกันสุขภาพถ
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ภาพจึงถือได้ว่า
ขภาพนักศึกษา
งมีหน่วยบริการ
ปัญหาสุขภาพ

 ให้ดําเนินการ

ถ้วนหน้า, สิทธิ
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ที่มห
รักษ
จะต้
อาชี
1.รับ
หน่ว

2.รัฐ
หน่ว
รัฐวิ

3.ค้า
ส่วน

4.พ
หน่ว

สิทธิการ
หาวิทยาลัยจัดให้
ษาพยาบาลของนศ
ต้องดําเนินการก่อ
ชพีของนักศึกษา 
บราชการ/  
วยงานราชการ 

ฐวิสาหกิจ /
วยงาน
สาหกิจ 

าขาย,ธุรกิจ
นตัว ฯลฯ 

นักงานบริษัท/
วยงานเอกชน 

 

รรักษาพยาบาลคื
ห้สําหรับนศ. เช่น
ศ.ผู้ประกอบอาชพี
นเข้ารับบริการ ดั

วิธีดํา
- ติดต่อ รพ.สังกัด
ทําประวัติเบิกจ่าย
- กรณียังไม่ได้สแ
ที่เกิดข้ึนก่อน แลว้
ต้นสังกัด 

- กรณีสามารถทํา
สังกัดมหาวิทยาลัย
เบิกจ่ายตรงกรมบั
- กรณีไม่สามารถ
เข้ารับบริการรักษ
เบิกค่ารักษาพยาบ
ได้ตามระเบียบขอ
- ดาวน์โหลดแบบ
กรอกข้อมูลการสม
ถ้วนหน้ากับโรงพย
- กรณีเคยมีสิทธิป
ระหว่างศึกษา หลั
ข้อ 3. 
-กรณีอื่นๆ ให้ดําเ
สังกัด 

 

คือ สวัสดิการใน
น สิทธิในการรักษ
พอ่ืนๆ ซึ่ง นศ.จะได
ดังนี้ 
เนินการก่อนเข้ารับ
ดมหาวิทยาลัยเพื่อส
ยตรงกับกรมบัญชีกล
แกนลายนิ้วมือ นศ. 
วนําใบเสร็จไปเบิกค่

าเบิกจ่ายตรงกับต้น
ยเพือ่สแกนลายนิ้วมื
บัญชีกลาง 
ถทําเบิกจ่ายตรงกบั
ษาพยาบาลสามารถน
บาลกับหน่วยงานตน้
องหน่วยงาน 
บฟอร์มที่เว็บไซต์บัณ
มัครเข้าร่วมโครงกา
ยาบาลสังกัดมหาวิท
ประกันสังคมแล้วไม
ลงัออกจากงาน 6 เดื

เนินการตามระเบียบ

สิทธิกา

 

การรักษาพยาบ
ษาพยาบาลของข้
ด้รับบริการในรูปแ

บการรักษา          
แกนลายนิ้วมือในกา
ลางก่อนเข้ารับจริง
ต้องสํารองค่าใช้จ่า

ค่ารักษา พยาบาลกบั

นสังกัดได้ ติดต่อ รพ
มือในการทําประวัติ

ต้นสังกัดได้ ทุกครั้ง
นําใบเสร็จรับเงิน ไป
นสังกัด 

ณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
รหลักประกันสุขภา

ทยาลัย 
ม่ได้ประกอบอาชีพ
ดือน ให้ดําเนินการต

บของหน่วยงานที่ท่

ารรักษาพย

าลของภาครัฐที่ใ
ข้าราชการ / รัฐวิ
แบบเดียวกันทั่วทั้ง

      ขั้นตอน
าร

าย
บ

1.เข้ารับบริก
มหาวิทยาลัย
2.แสดงบัตร
พร้อมบัตรป
ตรวจสอบสิท
3.รับบริการ

พ.

งที่
ป

 

าพ
 

พใน
ตาม

ท่าน

1.เข้ารับบริ
สิท ธิของต
มหาวิทยาลยั
2.แสดงบัต
พร้อมบัตรป
ดรวจสอบสิท
3.รับบริการ

8

าบาล 

ใช้ร่วมกับบริการ
สาหกิจ สิทธิการ
มหาวิทยาลัย โดย

การเข้ารับการตรว
การที่โรงพยาบาลสงั
ย 
รประจําตัวนักศึกษา
ประจําตัวประชาชน 
ทธิ ทุกครั้งที่รับบรกิ
ตรวจรักษาตามข้ันต

การที่ โรงพยาบาล
น/โรงพยาบาลสั
ย 
ตรประจําตัวนักศึ
ประจําตัวประชาชน 
ทธิ ทุกครั้งที่รับบรกิ
ตรวจรักษาตามข้ันต

 

8 

ร                 
ร
ย

จ 
งกัด

ที่จุด
การ 
ตอน 

ลตาม
สังกัด

กษา
ที่จุด

การ 
ตอน 



 

หน
ศาล

ค.แ
ศิริร
ค.แ
รพ.
ค.เว

คณ

ค.ทั

ค.เภ
คลินิ
การ
คลินิ

วิทย

น่วยสุขภาพ นศ. 
ลายา 

แพทยศาสตร์ 
ราชพยาบาล 
แพทยศาสตร์ 
.รามาธิบดี 
วชศาสตรเ์ขตรอ้น

ณะวิทยาศาสตร ์

ทนัตแพทยศาสตร์

ภสัชศาสตร ์
นกิวิทยาศาสตร์
รกีฬา 
นกิวัยทนี 

ยาเขตกาญจนบุรี

 

สถาน
ชั้น 1 อาคารศู
(ตรงข้ามโรงอ
ห้อง 499 ชั้น4
นอก  รพ.ศิริร
ชั้น 2 โซน G อ
พระเทพรัตน์ 

น  ชั้น 1 อาคาร
รพ.เวชศาสตร์
ชั้น 1 ตึกชีววทิ

์ ชั้น 11 อาคาร
เกียรติ   
สถานปฏิบัติก
ชั้น1 ว.วิทยาศ
เทคโนโลยีการ
ชั้น 4 อาคารปั
สถาบันแห่งชา
พัฒนาเด็กและ

ร อาคาร one s
หอพักนักศึกษ
วิทยาเขตกาญ

การเข้า

นที่ตั้ง 
ศนูย์การเรียนรู้ 
าหาร) 
4 อาคารผู้ป่วย
ราช 
อาคารสมเด็จ
รพ.รามาธิบดี 
ราชนครินทร์ 
ร์เขตร้อน   
ทยาใหม่ 

รเฉลิมพระ

ารเภสัชชุมชน 
ศาสตร์และ
รกีฬา 
ปญัญาวัฒนา 
าติเพ่ือการ
ะครอบครัว 
stop service 
ษา 
ญจนบุรี 

รับบริการที่

เบอร์ติดต่อ
0 2849 4529 -
30 
0 2419 7389 
 
0 2200 3835 

0 2306 9160 

0 2201 5203 

0 2246 1225 -
31 ต่อ 5201 
0 2644 4609 
 

0 2441 0602 -
ต่อ 1202 

0 3458 5058 –
76  ต่อ 4103/ 
Norngnut.som@
mahidol.ac.th

ทีหน่วยสุขภา

 
 

แพทย์ตรว
12.00-13.0
15.00-16.0
12.00-13.0

- 

12.00-13.0

08.00-09.0
12.00-13.3
12.00-13.0

           -
ตามนัดหมา

8 ตามนัดหมา

– 

@

(เว้นวันจันท
09.00-16.0

9

าพนักศึกษา

วจ เวลาทําก
00  
00 

08.30-16

00 08.00-16

08.00-16

00 08.00-16

00  
30 

08.00-16

00 12.00-13

08.00-16
าย 09.00-16

าย 09.00-16

ทร์) 
00 

08.30-20
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า 

การ 
.30 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 



 

      
การ
เป็น
ถ้าไ
ช่อง

ทัน
รพ.

รพ.
 

รพ.
คณ
แพท

   นักศึกษา
รบริการเพ่ือคว
นต้น  โดยนักศึก
ไปรักษานอกหน
งปาก (กน 002)
หน่วย 
ันตกรรม 
.ศิริราช นักศ

บณั
แพท
คณ
งาน
วิทย

.รามาธิบดี นักศ
บณั
ที่ศึ
โรง
ศาส
 

.ทันกรรม
ณะทันต
ทยศาสตร์ 

นักศ
บณั
แพท
เขต

 

าสามารถรับบริ
ามสวยงามไม่ส
กษาสามารถเข้า
น่วยจะต้องรับผิด
)  ณ หน่วยบริก

ให้บริการสํา

ศึกษาหลักสูตรต่า
ณฑิตศึกษาที่ศึกษาใ
ทยศาสตร์ศิริราชพ

ณะพยาบาลศาสตร์
น   ที่ศึกษาตลอดห
ยาเขตศาลายา 
ศึกษาหลักสูตรต่า

ณฑิตศึกษา 
กษาในคณะแพทย
พยาบาลรามาธิบดี
สตร์ คณะวิทยาศา

ศึกษาหลักสูตรต่า
ณฑิตศึกษาที่ศึกษาใ
ทยศาสตร์ คณะเว
ตร้อน คณะสาธารณ

การ

ริการรักษาด้านท
สามารถเบิกค่าใ
ารับบริการได้ที่
ดชอบค่าใช้จ่าย
ารสุขภาพนักศึก

หรับ 

งๆ ระดับ
ในคณะ
พยาบาล  
ร์ และส่วน
หลักสูตรที่

แ
ชั้
อ

งๆ ระดับ

ยศาสตร์
ดี คณะเภสัช
าสตร์ 

ง
ชั้

งๆ ระดับ
ในคณะทันต
วชศาสตร์  
ณสุข 

แ
อ
พ

เข้ารับบริกา
 

ทันตกรรม เช่น
ใช้จ่ายได้ เช่น ก
หน่วยทันตกรร
เอง โดยนักศึก
กษาที่ใกล้คณะที

สถานที่ตั้ง 

แผนกทันตกรรม 
ชัน้ 6 
อาคารผู้ป่วยนอก

านทันตกรรม 
ชัน้ 3 อาคาร 4 

แผนกเวชระเบียน
อาคารเฉลิม        
พระเกียรติ ชั้น 1

ารรกัษาทาง

การอุดฟัน 
การรักษาเพื่อดัด
รมที่ตนมีสิทธิใช
กษาต้องไปรับบั
ที่ศึกษาอยู่  

เบอร์ติดต่อ

0 2419 7415
- 17 
 

0 2201 120
0 2201 1164

 
0 2200 7557
 

10

งทันตกรรม 

ถอนฟัน ยกเว้น
ดฟัน  การใส่ฟัน
ช้บริการเท่าน้ัน
ัตรตรวจสุขภาพ

 
เวลา

ให้บริการ 
5 วันจันทร์- 

วันพฤหัสบดี
12.30-
15.00 น. 

1 
4 

วันอังคาร-
วันพฤหัสบดี
13.00-
15.00 น. 

7 วันจันทร์- 
วันศุกร์ 
13.00-
15.00 น. 
(งดบริการ
วันพุธต้ังแต่ 
13.00 น.) 

 

0 

น             
น  
น  
พ

 

 



 
 

ทนั
รพ.
มหา
สิรนิ
(ศูน
กาญ

 

    
นัก
โรง
    
    
    
    
    
ชั่วโ
    
    
    
อาค

บัต

หน่วย 
นตกรรม 
.ทันตกรรม  
าจักรี 
นธร 
นย์การแพทย์
ญจนาภิเษก)

นักศึ
บัณ
แพท
คณ
สถา
หลัก

 1. การเข้า
ศึกษา และบัต
พยาบาล เพ่ือต
 2. การเข้ารับบ
      - โรงพยาบ
        โทร. 0 2
      - โรงพยาบ

 โทร. 0 
โมง) 
 3. โรงพยาบาล
     โทร. 0 230
 4. ศูนย์การแพ
คารผู้ป่วยนอก 

***กรณี
รประจําตัวประ

ให้บริการสําห

ศกึษาหลักสูตรต่าง
ฑิตศึกษาที่ศึกษาใ
ทยศาสตร์ศิริราชพ
ะพยาบาลศาสตร์ 
าบัน/วิทยาลัย ที่ศึ
กสูตรที่วิทยาเขตศ

รับบริการสุขภ
ตรประจําตัวป
ตรวจสอบสิทธิให
บริการสุขภาพข
บาลศิริราช ห้อ
2419 7389 เวล
บาลรามาธิบดี ช
2200 4031, 0

ลเวชศาสตร์เขต
06 9160 เวลาท
พทย์กาญจนาภเิ
 โทร. 0 2849 

ณฉุกเฉิน 24 ชั่วโ
ะชาชน 

วิธีรับบ

หรับ 

งๆ ระดับ
ในคณะ
พยาบาล 
และคณะ/
กษา ตลอด

ศาลายา 

แ
ชั้
อ

าพและบริการ
ประชาชน/หนัง
ห้ถูกต้องก่อนใช้
ของโรงพยาบาล
ง 499 ชั้น 4 ตึก
ลาทําการ: 08.0
ชั้น 2 โซน G อ
0 220 3835 เว

ตร้อน ชั้น 1 อาค
ทําการ: 08.00-
เษก มหาวิทยาล
6600  เวลาทํา
โมง: ให้นักศึกษ

บริการสขุภาพ

สถานที่ตั้ง 

แผนกทันตกรรม 
ชัน้ 2 
อาคารผู้ป่วยนอก

ทันตกรรม ให้น
งสือเดินทาง ต
ช้บริการ 
 นักศึกษาต้องต
กผู้ป่วยนอก  
00-16.00 น. (ฉุ
าคารสมเด็จพร
ลาทําการ: 08.0

คารราชนครินท
-16.00 น. (ฉุกเ
ลัยมหิดล (หน่ว
การ: 07.00-20
าแสดงบัตรประ

พของโรงพยา

เบอร์ติดต่อ

0 2849 6600
ต่อ 2004, 
2031, 3053

 
นักศึกษาแสดง
ต่อหน่วยบริกา

ตรวจสอบสิทธ์ิ 

ฉุกเฉิน 24 ชั่วโม
ะเทพรัตน์ 
00-16.00 น. (ฉ

ทร ์
เฉิน 24 ชั่วโมง)
ยผู้ป่วยสัมพันธ์

0.00 น. 
ะจําตัวนักศึกษา

บาล

11

เวลา
ให้บริการ 

0 วันจันทร์-
วันศุกร์ 
07.30-

15.00 น. 
(งดบริการ
วันพุธ) 

บัตรประจําตัว
ารสุขภาพ หรือ

ดังนี้ 

มง) 

ฉุกเฉิน 24 

 
ธ์) ชั้น 2          

าและ          

 

1 

ว
อ
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 บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา 

 
ในกรณีนักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ร่างกายจนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้หรือเสียชีวิต นักศึกษา/ผู้มีสิทธ์ิรับเงินสงเคราะห์จะได้รับ
เงินสงเคราะห์นักศึกษา (ทายาทโดยชอบด้วยกฏหมาย) จากมหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน 
100,000 บาท โดยผู้มีสิทธ์ิ  ติดต่อยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาได้ท่ีงานกิจการ
นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแห่ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน               
1 ปี  (นับจากวันท่ีนักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกาย จนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้หรือเสียชีวิต) 

 
กรณีมีข้อซักถาม: สามารถสอบถามผ่าน 
     - งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  โทร 0 2441 4125 ต่อ 211-213 
       เว็บไซต์: http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/ 
     - Facebook Fanpage (Mahidol Health) : MUHealth 
     - เว็บบอร์ดของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต์: 
http://orsa.mahidol.ac.th/webboard/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หอ
 

พื้น

หอพ

หอพ

CHA

ทรปิ

Cha
Lux
เดอ

เบญ
(หอ
วิแร
(หอ
INS
(หอ
The

 

อพักนักศึ

นที่ศาลายา

รายชื่อหอพัก

พักปริญญา

พัก L.P. สุขสบา

ATTHANAN PL

ปเปิ้ลเอ  

atthanan 
xurious Apartm
อะ รูม 

ญญาภาอพาร์ทเม้
อพักสตรี) 
รนด้า เดอ ลอดจ์
อพักสตรี) 
SPIRE APARTME
อพักสตรี) 
e Dearly Salay

ศึกษา  

า 

ก 

ซอยร้าน
(ตรงข้า

ย ซอยร้าน
(ตรงข้า

LACE ซอยร้าน
(ตรงข้า
ซอย 15
(ตรงข้า

ment 
ซอย 15
(ตรงข้า
ซอยบ้า
(ตรงข้า

ม้นท์  ซอย 9
(ตรงข้า

จ์ ซอย 9
(ตรงข้า

ENT ซอย 7
(ตรงข้า

ya ซอย 7
(ตรงข้า

ท่ีอยู่ 

นผ้าม่าน
มมหาวิทยาลัย ป
นผ้าม่าน
มมหาวิทยาลัย ป
นผ้าม่าน 
มมหาวิทยาลัย ป
5 หลงัธนาคารไท
มมหาวิทยาลัย ป
5 ใกล้ธนาคารไท
มมหาวิทยาลัย ป
นอาหารศรีสุวรร
มมหาวิทยาลัย ป
ใกลธ้นาคารกสิก
ม คณะวิศวกรรม
ใกลธ้นาคารกสกิ
ม คณะวิศวกรรม
ใกลธ้นาคารกสกิ
ม คณะวิศวกรรม
ใกลธ้นาคารกสกิ
ม คณะวิศวกรรม

ประต ู2) 

ประต ู2) 

ประต ู2) 
ทยพาณิชย์
ประต ู2) 
ทยพาณิชย์
ประต ู2) 
รณ
ประต ู3) 
กรไทย
มศาสตร)์ 
กรไทย
มศาสตร)์ 
กรไทย
มศาสตร)์ 
กรไทย
มศาสตร)์ 

เบอร์โทร

086-828-728

084-084-505

02-800-2131

086-374-458

081-350-739

02-889-3112

081-646-989
02-800-2651
081-934-957

081-551-726
02-800-2822
081-915-956
02-800-3559

13

ราคา
เริ่มต้น 

8 2,000.-

7 3,500.-

6,000.-

8 4,500.-

9 6000.-

4,500-

5 ,  
 

4,000.-

9 5,500.-

8,
 

4,600.-

1
 

5,000.-

 

3 

 

-  
 
-  

- 

- 

- 

- 

-  
 
- 

-  

- 
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รายชื่อหอพัก ท่ีอยู ่ เบอร์โทร 
ราคา
เริ่มต้น 

นาเดีย เพลส ซอย 7 ใกลธ้นาคารกสิกรไทย
(ตรงข้าม คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

02-889-3399 6,000.- 

หอพักคุ้มเกล้า
(หอพักสตรี) 

ซอย 7 ใกลธ้นาคารกสิกรไทย
(ตรงข้าม คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

0-2800-2896 3,000.- 

แสนสิร ิ ใกล ้The Salaya Mall (ริมทางรถไฟ) 081-920-1453 2,800.- 
LOFT ซอย 5 ใกลธ้นาคารกรุงเทพ

(ตรงข้าม คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
02-800-2899, 
082-580-5005 

6,500.-  
 

หอพักบ้านศาลายา  
 (หอพักสตรี)  

ซอย 3  ใกล้ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง
(ตรงข้าม คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

089-117-7119,
0894897131 

5,000- 

U Living ซอย 3  ใกล้ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง
(ตรงข้าม คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

02-800-2453 4,000.- 

หอพักหญงิ ตรงข้าม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 089-896-2770 2,200.-  
The Best Apartment หลังมหาวิทยาลัย  ตรงข้าม 7-11 02-441-0995

089-699-3701 
3,500.- 

สิริสณัห์ เพลส ตรงข้าม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 081-659-7090, 
081-655-2046 

4,300.-  

วิริยะแมนช่ัน หลังมหาวิทยาลัย
(ตรงข้ามซอยหมู่บ้านสหพร) 

02-444-6720
081-938-5973 

4,500.- 
 

Triple Fivez หลังมหาวิทยาลัย (ตรงข้ามซอย
ม.สหพร) 

084-6466694 3,990.- 

A.R. อพาร์แมนท์ หลังมหาวิทยาลัย ใกล ้ธนาคาร ธ.
ก.ส. 

02-8892489-96 3,000 - 

อรวรรณอพาร์ทเม้นท์ หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมู่บ้านสหพร) 084-644-0599 3,000.- 
สิริพัศ อพาร์ทเม้นท์ หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมู่บ้านสหพร) 081-837-2763 3,500.-  
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รายชื่อหอพัก ท่ีอยู ่ เบอร์โทร 
ราคา
เริ่มต้น 

เดอะ แกรนด์ โฮม หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมู่บ้านสหพร) 086-701-4795 4,000.- 
นพินโฮมเพลส หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมู่บ้านสหพร) 080-904-0004

099-154-9396 
2,700.- 

 
V.A. อพาร์แมนท์ หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมู่บ้านสหพร) 081-751-7173  

085-326-0210 
3,500.- 

FULL HOUSE หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมู่บ้านสหพร) 081-643-3737 4,000.- 
TS HOUSE MANSION หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมู่บ้านสหพร) 02-4822144, 3,999.- 
บ้านกฤษกร หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมู่บ้านสหพร) 02-800-3488  3,500 -  
ลัลนา พาเลซ หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมู่บ้านสหพร) 092-532-7000 3,700.- 
เฮอริเทจ อพาร์ทเม้นท์ หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมู่บ้านสหพร) 088-222-9945 5,000.- 
ลัลนา พาเลซ หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมู่บ้านสหพร) 092-532-7000 3,700.- 
เฮอริเทจ อพาร์ทเม้นท์ หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมู่บ้านสหพร) 088-222-9945 5,000.- 
My Dear Home หลังมหาวิทยาลัย (ซอยหมู่บ้านสหพร) 02-441-0666-7 5,000.-  
คริสตัสเพลส หลังมหาวิทยาลัย ใกลม้ินิบิ๊กซี 083-244-4258, 

02-800-2904-8  
5,400.- 

MIRACLE PLACE หลังมหาวิทยาลัย ใกลม้ินิบิ๊กซี 081-909-8754, 
02-482-2299 

4,000.- 

SALAYA HOME PLACE หลังมหาวิทยาลัย 
ตรงข้ามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

02-800-3408
 

5,500- 

นันทาเพลส  หลังมหาวิทยาลัย 
ตรงข้ามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

0-2482-1571
085-118-4556 

4,500.- 

บ้านสวนอพาร์ทเม้นท์ หลังมหาวิทยาลัย 
ตรงข้ามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

0-2889-2921, 
086-971-4969 

4,500.- 
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รายชื่อหอพัก ท่ีอยู ่ เบอร์โทร 
ราคา
เริ่มต้น 

สบายบตูิค อพาร์ทเม้นท์ หลังมหาวิทยาลัย 
ตรงข้ามแม็คโคร ศาลายา 

081-898-9170, 
02-4821841 

5,000-  
 

บัณฑิตเพลซ หลังมหาวิทยาลัย 
ซอยตั้งสิบ ตรงข้ามตลาดใหม่ศาลายา 

086-6148563
02-444-6645 

6,900.- 

บัณฑิตเฮา้ส ์ หลังมหาวิทยาลัย 
ซอยตั้งสิบ ตรงข้ามตลาดใหม่ศาลายา 

02-444-6611 6,900.- 

บัณฑิตโฮม หลังมหาวิทยาลัย 
ซอยตั้งสิบ ตรงข้ามตลาดใหม่ศาลายา 

02-444-6600 6,900.- 

บัณฑิตคาสเท้ิล หลังมหาวิทยาลัย 
ซอยตั้งสิบ ตรงข้ามตลาดใหม่ศาลายา 

02-444-6688 6,900.- 

บัณฑิตพาร์เลอร์ หลังมหาวิทยาลัย 
ซอยตั้งสิบ ตรงข้ามตลาดใหม่ศาลายา 

02-444-6655 6,900.- 

The September หลังมหาวิทยาลัย 
ซอยตั้งสิบ ตรงข้ามตลาดใหม่ศาลายา 

0819115866 7,500.- 

สุคนธาแมนช่ัน หลังมหาวิทยาลัย 
ซอยตั้งสิบ ตรงข้ามตลาดใหม่ศาลายา 

02-4446637
0965539744 

4,800.- 

MU PLACE หลังมหาวิทยาลัย 
ตรงข้ามแม็คโคร ศาลายา 

02-889-3200
081-705-7381 

4,500.- 
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พื้นที่พญาไท 

รายชื่อหอพัก ท่ีอยู ่ เบอร์โทร 
ราคา
เริ่มต้น 

หอกรพิสุทธิ์ (หอหญิง) ซอยราชวิถี 16 ตรงข้าม รพ.ราชวิถี 084-004-7190 3,900.- 
The Liv Apartment ซอย 20 ถนนราชวิถี 089-891-5252 5,000.- 
ราชปรารภทาวเวอร์ ซอยราชปรารถ14 ตรงข้างซอยรางนํ้า 02-246-9301 7,000.- 
U.D.Tower Mansion ซอยบุญอยู่ ใกลส้ามเหลี่ยมดินแดง 02-246-9321 6,700.- 
ทอสคานัส ซอย 31 ถ.พระราม 6

ตรงข้ามกระทรวงต่างประเทศ 
081-813-3168 8,500.- 

มั่นสิน หอหญิง ซอย 20 ถ.พระราม 6 แยกอุรุพงษ์ 02-2145153-4 3,200.- 
หอพักสตรีจามร อยู่ด้านหลังศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วัน 091-883-3158 3,500.- 
วีพี ทาวเวอร ์ ซอยชวกุล ถนนรางนํ้า 02-246-8800 11,500.- 

พื้นที่ศิริราช 

รายชื่อหอพัก ท่ีอยู ่ เบอร์โทร 
ราคา
เริ่มต้น 

อมรินทร์อพาร์ทเมนท ซอยวังหลงั ถ.อรณุอมรินทร์ 02-4120076-9 2,100.- 
บ้านสวนพรานนก ซอยข้าง ธ.กสิกรไทย สาขาพรานนก

ถ.พรานนก บ้านชางหล่อ 
02-4112381, 
085-1432455 

6,000.- 

24เรสซิเด้นซ์ ศิริราช ซอยวังหลงั ถ.อรณุอมรินทร์ 02-001-8877 6,500.- 
พนมเพลส สี่แยกพรานนก บา้นช่างหล่อ 02-411-2575 4,000.- 
หอพักหญงินํ้าองิ ศิริราช ซอยวังหลงั ถ.อรณุอมรินทร์ 094-241-7002 6,000.- 
333 อพาร์ทเมนท์ ซอยวัดใหม่ยายมอญ 081-907-6616 3,300.- 
P.house อพาร์ทเมนท์ ตรงข้ามวดัระฆัง 02-8660287-9 4,000.- 
วังหลัง อพาร์ทเมนท์ ซอยวัดระฆัง 02-4110418

02-4110335 
4,700.- 
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นโยบาย      
-  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแต่รหัส 59 เป็นต้นไป ต้องผ่านกิจกรรม 

Professional and personal skills development ทุกคนจึงจะสามารถสําเร็จการศึกษาได้
โดยนักศึกษาในทุกระดับชั้นจะต้องผ่านอย่างน้อย 1 โครงการในทุก required skills จึงจะ
สามารถสําเร็จการศึกษาได้ 

-  กิจกรรมท่ีนักศึกษาได้เข้าฝึกอบรม จะถูกตีพิมพ์อยู่ใน Transcript ของนักศึกษา 
-  นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง 
-  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้โดยผ่านทางเว็บไซท์ โดยจะมีการแสดงปฏิทิน

กิจกรรมตลอด  ท้ังปี เพ่ือให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนได้ตามความเหมาะสม 
-  ในกรณีท่ีส่วนงาน หรือหลักสูตร มีโครงการหรือรายวิชาท่ีมีความสอดคล้องกับ

ทักษะบางด้านอยู่แล้ว สามารถขอเทียบเคียงได้ โดยกรอกแบบฟอร์มเทียบเคียงกิจกรรม ท้ังนี้
ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาว่าสามารถให้เทียบเคียงได้หรือไม่โดย
กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริการกิจการนักศึกษาทุกสองเดือน 

-  นักศึกษาสามารถเทียบเคียงได้มากท่ีสุด 3 ทักษะ โดยต้องมีอย่างน้อย 1 ทักษะท่ี
นักศึกษามาเข้าโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย 

-  นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Professional and personal skills 
development ออนไลน์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ได้ 
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SOFT SKILLS 
 
1. ทักษะทางด้านวัฒนธรรมและการสื่อสาร (Culture and communication skills) 

ทักษะทางด้านวัฒนธรรมและการสื่อสาร หมายถึง การพัฒนาทักษะทางด้าน
วัฒนธรรมและการสื่อสาร โดยกิจกรรมหรือโครงการในทักษะทางด้านนี้ มีวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปน้ี 

- เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทางด้านภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีใช้ใน
การดําเนินชีวิตในแต่ละสังคม เช่น นักศึกษาไทยควรศึกษาภาษาอ่ืน ท่ีนอกเหนือจาก
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  

สําหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมหรือภาษาไทย โดยสามารถร่วม
กิจกรรมหรือโครงการเพิ่มพูนความรู้ วัฒนธรรม หรือภาษาไทยได้ โดยเน้นไปในการใช้งานจริง 

- วัฒนธรรมไทยที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 
- One Day Trip  
- Culture and Relationship 
- เพ่ือพัฒนาความสามารถในด้านการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ท้ังการพูด การเขียน 

หรือการนําเสนอโดยการใช้ สื่อ แบบต่างๆ ซ่ึงนักศึกษาควรมีความสามารถใช้การสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การพูดในที่สาธารณะ การนําเสนอผลงานในท่ีประชุม การสื่อสารใน
องค์กร การสื่อสารในสถานการณ์ท่ีมีความขัดแย้ง การนําเสนอโครงการเพื่อขอทุน เป็นต้น 

-  ภาษาไทยขั้นพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาต่างชาติ    
-  การนําเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ  
-  ภาษาอ่ืน ๆ      
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2. ทักษะด้านการเป็นผู้นํา และการบริหารจัดการ (Leaderships and management 
skills) 

ทักษะด้านการเป็นผู้นํา และการบริหารจัดการ หมายถึง การพัฒนาทักษะด้าน          
การเป็นผู้นํา และการบริหารจัดการ โดยกิจกรรมหรือโครงการในทักษะทางด้านนี้ มี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 

- เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําให้แก่นักศึกษา เช่น การพัฒนาทางด้าน
ความคิดเชิงกลยุทธ์และ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานร่วมกันเป็นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพ
และมารยาทการเข้าสังคม เทคนิคการ สร้างแรงจูงใจ 

- เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการด้านต่าง ๆ ท้ังในชีวิตส่วนตัวและ           
การทํางาน เช่น การจัดการบริหารเวลา การจัดการทางด้านการเงิน 

- การบริหารการลงทุน     
- การสร้างภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม   
- เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและภาวะผู้นํา 
- ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต    
- เพาะกล้าสู่ผู้นํากิจกรรมพันธ์ุดี    
- สัมมนาผู้นํานักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา  
 

3. ทักษะด้านการทํางานวิจัย (Research skills) 
ทักษะด้านการทํางานวิจัย หมายถึง การพัฒนาทักษะด้านการทํางานวิจัย โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้สามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ               
เพ่ือเผยแพร่ในท่ีประชุม หรือวารสารระดับนานาชาติ โดยกิจกรรมหรือโครงการในทักษะ
ทางด้านนี้ ได้แก่ การเร่ิมทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการวิจัย การออกแบบงานวิจัย             
ท่ีเหมาะสม การนําสถิติมาใช้ในงานวิจัย ตลอดจนการเขียนและเผยแพร่ผลงานในวารสาร
ระดับนานาชาติ 
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ตัวอย่างโครงการของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีใช้พัฒนาทักษะทางด้านนี้ ได้แก่ 
- โปรแกรม SPSS  ข้ันพ้ืนฐาน    
- โปรแกรม SPSS  ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล   
- เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร   
- เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรม   
- เทคนิคการเขียนงานวิจัย    
- การเลือกใช้สถิติเชิงปริมาณ    
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ    
- การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์  
- การสร้างและใช้เคร่ืองมือในกระบวนการวิจัย   

   
4. ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology skills) 

ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว วิเคราะห์ข้อมูล และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวอย่างโครงการของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีใช้พัฒนาทักษะทางด้านนี้ ได้แก่ 
- ผลิตสื่อสร้างสรรค์  infographic เพ่ืองานวิชาการ 
- สร้าง Multimedia Presentation   
- ออกแบบส่ืออย่างสร้างสรรค์ แนว Social Presentation 

 
ศึกษารายละเอียดได้จาก  
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การให้บริการด้านการศึกษา 
 

งานบริการการศกึษาเป็นงานท่ีทําหน้าท่ีให้บริการนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาจนกระท่ัง  
สําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
ระหว่างท่ีกําลังศึกษางานบริการการศึกษาจะให้บริการต่างๆ ดังนี้ 

- แจ้งกําหนดการลงทะเบียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละภาค
การศึกษา 

- รับลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
- ประกาศผลการศึกษาทาง website หลังจากที่หลักสูตรแจ้งผลการประเมินแต่ละ

รายวิชาประจําภาคการศึกษามายังงานบริการการศึกษา 
- ติดตามผลการประเมินหากหลักสูตรไม่แจ้งผลการประเมินตามท่ีกําหนด 
- ดําเนินการตามคําร้องขอของนักศึกษา เช่น ขอโอนหน่วยกิตรายวิชา, ขอไปเรียน

ต่างสถาบัน, จะไปวิจัยต่างประเทศ, เปลี่ยนระดับการศึกษา เป็นต้น 
- จัดทําหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา, Grade Report และ จัดทําหนังสือรับรอง

ประเภทอ่ืนตามท่ีนักศกึษาประสงค์และงานบริการการศึกษาจัดทําให้ได้ 
- ให้บริการตอบคําถามท่ีดําเนินงานโดยงานบริการการศึกษา 

การขอสําเร็จการศึกษางานบริการการศึกษาให้บริการเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา ดังนี้  
  - ให้คําแนะนําและสอนวิธีการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
  - รับตรวจการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
 - ให้บริการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา 
 - เสนอรายชื่อนักศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญา 
  - หนังสือรับรองรอการอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา (กรณีท่ีรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปริญญา) 
หลังสําเร็จการศึกษา งานบริการการศึกษาให้บริการ ดังนี้ 
 จัดหลักฐานการสําเร็จการศึกษา คือ หนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา และ Transcript 



 

ระ

นกั
หรื

อา

ป

 คณ
     
     
ผู้เชี่

บณั

ะดับปริญญา
นักศึกษาลง

(ไม่จําเ

ประธานหลักสู
(อาจารย์

บัณฑิตวทิ

กศึกษาจัดทําโครงร
รือสารนิพนธ์ และ

จารย์ที่ปรึกษาโคร
สารนิพนธ์ร่

ประธานหลักสูตร เ
และกําหนดสอ

ณะกรรมการสอบโค
- ประธานคณะกร
- กรรมการสอบโ
ยวชาญเฉพาะ 

ณฑิตวิทยาลัยออกค

ขั้นต
าโท 
ทะเบียนทําวิทยา
เป็นต้องรอให้ลงท

สูตรเสนออาจารย์ผู
ยป์ระจําจบ ป.เอก

ทยาลัยออกคําส่ังแ

ร่างวิทยานิพนธ์หรื
ะเสนอขอสอบโครง

รงร่างวิทยานิพนธ์
รวม และกําหนดสอ

เสนอคณะกรรมกา
อบตามแบบฟอร์ม
ครงร่างวิทยานิพน
รรมการสอบโครง
ครงร่าง คือ อาจา

คําส่ังแต่งต้ังคณะก

ตอนการสอบ

นิพนธ์หรือสารนิพ
ะเบียนเรียนรายวิช

ผู้ทําหน้าที่อาจารย
ก / เป็น รศ.) ตามแ

แต่งต้ังอาจารย์ที่ป ึ

รือสารนิพนธ์ตามค
งร่างฯ ภายใน 2 ภ

สารนพิ

ธ์หรือสารนิพนธ์ เส
อบโครงร่างวิทยานิ

ารสอบโครงร่างวทิ
ม บฑ. 39 ไปยังบัณ
นธ์หรือสารนิพนธ์ 
ร่าง คือ อาจารยท์ี
รย์ประจํา / ผู้ทรง

กรรมการสอบโครง

บวิทยานิพน

พนธ์ตามความเห็น
ชา (coursework

ยท์ี่ปรึกษาโครงร่าง
แบบฟอร์ม บฑ.44

รึกษาโครงร่างวิทย

คําแนะนําของอาจ
ภาคการศึกษานับแ
พนธ์ 

สนอผู้ทําหน้าที่อาจ
นพินธ์หรือสารนิพ

ทยานิพนธ์หรือสาร
ณฑิตวิทยาลัย ก่อน
ประกอบด้วย 

ที่ปรึกษาโครงร่างวิ
งคุณวุฒิภายนอก 

งร่างวิทยานิพนธ์ห

นธ์ 

นชอบของอาจารย์ที
k) จนครบทุกรายวิ

งวิทยานิพนธ์หรือส
4 ไปยังบัณฑิตวิทย

ยานิพนธ์หรือสารน

จารย์ที่ปรึกษาโครง
แต่เร่ิมลงทะเบียน

จารย์สอบโครงร่าง
พนธ์ไปยังประธานห

รนิพนธ์ จํานวนไม่
นกําหนดสอบ 15

วิทยานิพนธ์หรือสา
ที่จบ ป.เอก / เปน็

หรือสารนิพนธ์ แล

27

ที่ปรึกษา 
ชา) 

สารนิพนธ์  
ยาลัย 

นิพนธ์ 

งร่างวิทยานิพนธ์  
วิทยานิพนธ์หรือ

งวิทยานิพนธ์หรือ
หลักสูตร 

น้อยกว่า 2 คน  
 วันทําการ 

ารนิพนธ์          
น รศ./ 

ะกําหนดการสอบ
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ปร

     
ตรว
โคร

ป

คณ
     
สาร
     
ที่จบ

บั

คณ
เนือ้
ปอ้

 
 

นักศึกษาสอบ

ระธานหลักสูตร ส่ง
การห

      กรณีผลสอบ
วจสอบการแก้ไขโค
งร่างฯใหม่ตามแบ

ระธานหลักสูตร เ
หัวขอ้

ะกรรมการที่ปรึกษ
- อาจารย์ที่ปรึกษ

รนิพนธ์ 
- อาจารย์ที่ปรึกษ

บ ป.เอก / เป็น รศ

ัณฑิตวิทยาลัยออก

ณะกรรมการที่ปรึก
อหาทางทฤษฎี แน
องกันมิให้เกิดการท

บโครงร่างวิทยานิพ

งผลการสอบโครงร
หลังจากวันสอบ (ก
บเป็น " ผ่านโดยมี
ครงร่างฯ ให้เป็นไ
บบฟอร์ม บฑ.37 ไ

เสนอคณะกรรมกา
อวิทยานิพนธ์/หรือ

ษาวิทยานิพนธ์หรื
ษาวิทยานิพนธ์หรือ

ษาวิทยานิพนธ์หรือ
ศ. / ผู้เชี่ยวชาญเฉ

กคําส่ังอนุมัติหัวขอ้

กษาวิทยานิพนธ์ / 
นวคิด วิธีการศึกษ
ทุจริตในการทําวทิ

ประเมินผลการ

พนธ์หรือสารนิพนธ

ร่าง ฯ ตามแบบฟ
กรณีผลสอบเป็น "
มีเงื่อนไข " หรือ "ไ
ปตามมติคณะกรร
ไปยังบัณฑิตวิทยา

ารที่ปรึกษาวิทยานิ
อสารนิพนธ์ไปยังบั

 
อสารนิพนธ์ ประก
อสารนิพนธ์หลัก คื

อสารนิพนธ์ร่วม คื
ฉพาะ

อเร่ืองวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ หรื

สารนิพนธ์ มีหน้า
ษาวิจัยการเขียนวทิ
ทยานิพนธ์ / สารนิ
รทําวิทยานิพนธ์ /

ธ์ตามกําหนดการใ

อร์ม บฑ.33 ไปยัง
ผ่าน" ต้องส่ง บฑ.
ไม่ผ่าน" อาจารย์ที
รมการสอบโครงร่า
ลัยโดยผ่านประธา

นพินธ์ หรือสารนิพ
บณัฑิตวิทยาลัย ตา

กอบด้วย 
คอื อาจารย์ที่ปรึกษ

อ อาจารย์ประจํา

ธ์หรือสารนิพนธ์ แ
รือสารนิพนธ์

ที่ให้คําแนะนําแล
ทยานิพนธ์และการ
นพินธ์ ติดตามการท
/ สารนิพนธ์ทุกภาค

ในคําส่ังของบัณฑิ

งบัณฑิตวิทยาลัย ภ
.1 พร้อมกันไปด้ว
ที่ปรึกษาโครงร่างฯ
างฯ และส่งผล กา
านหลักสูตร และส

พนธ์จํานวนไม่น้อย
ามแบบฟอร์ม บฑ

ษาโครงร่างวิทยานิ

า / ผู้ทรงคุณวุฒิภา

และแต่งต้ังคณะกร

ะเป็นที่ปรึกษาแก่
รใช้ภาษา แก้ไขปญั
ทําวิจัยให้เป็นไปต
คการศึกษา

28

ตวิทยาลัย 

ภายใน 15 วันทํา
ย)  
ฯ ต้องติดตามและ
ารแก้ไข / ผลสอบ
ส่งพร้อม บฑ.1 

ยกว่า 2 คน และ
.1 

นพินธ์หรือ 

ายนอก  

รรมการท่ีปรึกษา

นักศึกษาเก่ียวกับ
ญหาที่เกิดขึ้นและ
ตามแผนงาน และ
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บ



 

นกั
คณ

ในภ

สาม

 
 
 
 
 

 หากวิทยา
หรือเข้าเรี
ม.มหิดล ด

 นักศึกษาต
ประจํามห
ดําเนินกา
(IRB)  

 หากเป็นง
โดยตรง 

 เอกสารคาํ
วิทยานิพน

กศึกษาทําวิทยานพิ
ณะกรรมการที่ปรึก
การทําวิทยานิพน

ภาคการศึกษาถัดไ
อาจารย์ในการป

การขอเปล่ียนแป
มารถกระทําได้โดย

หลักสูตร

านิพนธ์เป็นงานวิจั
รียนชั่วโมงจริยธรร
ดูรายละเอียดได้จา
ต้องเสนอโครงการ
หาวิทยาลัยมหิดล
รวิจัยโดยดําเนินก

านวิจัยที่ทําในสัตว

ารับรองการทําวิจั
นธ์ด้วย 

พนธ์/สารนิพนธ์ ต
กษาวิทยานิพนธ์/ส
นธ์/สารนิพนธ์ในภ
ไป ตามแบบฟอร์ม
ประเมินผลการทําวิ

ปลงหัวข้อวิทยานพิ
ยต้องได้รับความเห
ร และต้องได้รับอน

จัยที่จะทําการวิจัยใ
รมการวิจัยในคนที่
าก www.grad.m
รวิจัยเพ่ือขอคํารับ
(MU-IRB) ภายใน

การผ่านบัณฑิตวิทย

ว์ทดลองขอให้ติดต

ัยในคนหรือในสัตว

ตามหัวข้อเร่ืองที่ได้
สารนิพนธ์อย่างใกล
าคเรียนที่กําลังศกึ

ม บฑ. 42 เสนอต่อ
วิทยานิพนธ์/สารนิ

พนธ์/สารนิพนธ์หรื
ห็นชอบจากอาจาร
นุมัติจากคณบดีบณั

ในคนหรือเก่ียวกับ
มีการเรียนการสอ

mahidol.ac.th 
รองจากคณะกรรม

น 90 วัน หลังจากส
ยาลัย เฉพาะคณะ

ต่อขอคํารับรองจา

ว์ทดลอง ต้องใส่ไว้

ด้รับการอนุมัติจาก
ล้ชิด เนื่องจากนักศึ
กษา และเสนอแผน
ออาจารย์ที่ปรึกษา
นิพนธ์ ในแต่ละภา

รอคณะกรรมการที
รย์ที่ปรึกษาวิทยาน
ณฑิตวิทยาลัย (บฑ

บคน นักศึกษาต้อง
อนในหลักสูตรบัณ

มการจริยธรรมกา
สอบโครงร่างวิทยา
ะที่ไม่มีคณะกรรมก

ากกองบริหารงานวิ

ว้ในภาคผนวกของ

กบัณฑิตวิทยาลัยแ
ศกึษาต้องทํารายง
นการทําวิทยานิพน
าวิทยานิพนธ์หลัก 
าคการศึกษาส่งบัณ

ที่ปรึกษาวิทยานิพน
นิพนธ์/สารนิพนธ์
ฑ.49) พร้อมระบุเห

29

งเข้ารับการอบรม 
ฑิตศึกษาของ     

รวิจัยในคน
านิพนธ์ก่อนเร่ิม
การวิจัยในคน 

วิจัย ม.มหิดล 

งรูปเล่ม

และต้องติดต่อกับ
งานความก้าวหน้า
นธ์/สารนิพนธ์ 
เพ่ือเป็นข้อมูลแก่

ณฑิตวิทยาลัย 

นธ์/สารนิพนธ์ 
หลักและประธาน
หตุผล 
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นักศึ
แล้ว

ปร

คณ
     
     
     
วิทย
กรร

บณั

ศกึษาขอสอบวิทย
ว 
 ใช้เวลาไม่

นับจากวนั
 สอบผ่านท
 ผ่านเกณฑ

และหลักเ
 ผู้ทําสารนิ

สอบประม
อาจารยป์
กรรมการ

 ได้รับควา
 เสนอเอกส

ให้คณะกร

ระธานหลักสูตร เส

ะกรรมการสอบฯ 
(1) อาจารย์ที่ปรึก
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภ
(3) อาจารย์
ยานิพนธ์หรือสาร
รมการสอบวิทยานิ

ณฑิตวิทยาลัยตรวจ
สอ

านิพนธ์หรือสารนิ

มน่้อยกว่า 90 วันใน
นที่ได้รับอนุมัติหัวข
ทุกรายวิชา ครบต
ฑ์การประเมินควา
เกณฑ์ที่บัณฑิตวิท
นิพนธ์ต้องสอบผ่าน
มวลความรู้ ต้องจบ
ประจํา กรรมการเป็
รสอบประมวลควา
มเห็นชอบจากคณ
สารต้นฉบับวิทยา
รรมการสอบวิทยา

สนอกําหนดการสอ
วิทยาลัย ตามแบ

ต้อง จบ ป.เอก /
กษาวิทยานิพนธ์ห
ภายนอกมหาวิทยา
ที่ปรึกษาวิทยานิ
นิพนธ์หลัก และอ

นพินธ์หรือสารนิพน

จสอบเกณฑ์การข
อบวิทยานิพนธ์หรื

นิพนธ์ได้ต่อเมื่อได้ต

นการทําวิทยานิพ
ข้อฯ จนถึงวันที่ขอ
ามจํานวนหน่วยกิ
มรู้ความสามารถท
ยาลัยกําหนด  
นการสอบประมวล
บ ป.เอก / เป็น ร
ปน็อาจารย์ประจํา
มรู้และ บฑ. 36 แ

ณะกรรมการท่ีปรึก
นิพนธ์/สารนิพนธ์
านิพนธ์/สารนิพนธ

อบวิทยานิพนธ์ หรื
บบฟอร์ม บฑ.2 ก่

 
/ เป็น รศ. มีจํานวน
หรือสารนิพนธ์หลัก
าลัยมหิดล อย่างน้
พนธ์หรือสารนิพ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิ
นธ์

อสอบวิทยานิพนธ
รือสารนิพนธ์ และ

ตรวจสอบว่าปฏิบติั

นธ์ / ไม่น้อยกว่า 
อกําหนดสอบ (นบั
ต ที่กําหนดในโคร
ทางภาษาอังกฤษห

ลความรู้ (Compre
ศ. มีจํานวนไม่น้อย
า หรือผู้ทรงคุณวฒิุ
แจ้งผลสอบประมว
กษาวิทยานิพนธ์หรื
์ที่เขียนด้วยภาษาท
ธ์ อ่านล่วงหน้า ก่อ

รือสารนิพนธ์ และ
อนกําหนดสอบ 1

นไม่น้อยกว่า 3 คน
ก  
นอ้ย 1 คน และ  
นธ์ร่วม หรืออาจ
วิทยานิพนธ์หรือส

ธ์หรือสารนิพนธ์ แ
กําหนดวัน เวลา แ

ติตามเกณฑ์ต่างๆต

45 วันในการทําส
บรวมวันหยุดราชก
รงสร้างหลักสูตร แ
หรือภาษาต่างประ

ehensive Exam
ยกว่า 3 คน โดยป

ฒิภายนอก) (บฑ. 2
วลความรู้) 
รือสารนิพนธ์ให้สอ
ที่ได้รับอนุมัติจาก
อนวันสอบอย่างน้อ

ะคณะกรรมการสอ
5 วันทําการ  

น ประกอบด้วย 

จารย์ประจํา โดย
สารนิพนธ์ร่วม ต้อ

และออกคําส่ังแต่ง
และสถานที่สอบ

30

ต่อไปน้ีครบถ้วน

สารนิพนธ์  
การด้วย) 
และได้ GPA 3.00 
เทศตามเง่ือนไข

.) (คณะกรรมการ
ประธานต้องเป็น
27 แต่งต้ัง

อบได้ 
บัณฑิตวิทยาลัย
อย 15 วันทําการ 

อบฯ ไปยังบัณฑิต

อาจารย์ที่ปรึกษา
องไม่เป็นประธาน

ต้ังคณะกรรมการ

 

0 

 

า
น



 

     
     
ให้น
หลัก
ตาม

     
     
หรือ
ชี้แจ

 การสอบวิ
คําส่ังของ

 คณะกรรม
ทําวิจัย ค
ความสาม
การตอบค

             - ประ
              - กรร

นศ.ทราบภายใน 5
กสูตรภายใน 15 
มมติคณะกรรมการ
 หากกรรม

               - ให้
          หากไม่ส

อสารนิพนธ์จากกร
จงสาเหตุการที่กรร

วิทยานิพนธ์หรือสา
บัณฑิตวิทยาลัย 
มการสอบวิทยานพิ
วามรอบรู้ในเน้ือห

มารถในการนําเสน
คําถาม โดย 
ธานกรรมการสอบ
รมการสอบผู้เป็นอ
5 วัน ทําการนับ
วันทําการนับจาก
รสอบ 
มการสอบไม่สามาร
้บัณฑิตวิทยาลัยออ

สามารถขอเล่ือนกํ
รรมการผู้ขาดสอบ
รมการไม่สามารถม

ารนิพนธ์ต้องเป็นก

พนธ์ / สารนิพนธ์ 
หา  
นอผลงานด้านการพ

บให้มีหน้าที่กํากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิ
บจากวันสอบ, ส
ก วันสอบ, ติดตาม

รถมาสอบได้ ให้ป
อกคําส่ังเล่ือนกําห
กําหนดการสอบได้
บ เสนอไปยังคณบ
มาสอบได้

การสอบอย่างเปิดเ

มีหน้าที่พิจารณา

พูดและการเขียนต

และดําเนินการสอ
วิทยานิพนธ์หรือส
ส่งผลการสอบมายั
มควบคุมการจัดทํ

ฏิบัติ 
หนดการสอบ 
ด้ ประธานหลักสูต
บดีบัณฑิตวิทยาลัย

เผย และสอบตาม

ความสามารถของ

ตลอดจนปฏิภาณแ

อบและสรุปผลการ
สารนิพนธ์หลัก ต้อ
ยังบัณฑิตวิทยาลัย
ทํารูปเล่มวิทยานิพ

ตรต้องขอผลการ
ย เพ่ือขออนุมัติผล

31

มกําหนดการใน

งนักศึกษาในการ

และไหวพริบใน

รสอบ 
องแจ้งผลการสอบ
ยโดยผ่านประธาน
พนธ์หรือสารนิพนธ์

ตรวจวิทยานิพนธ์
ลการสอบและต้อง
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บ
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หน้า
ถูกต
วิทย
วิทย
สาร
     
(ha
การ
     
ของ
2 
วิทย
     
แล้ว
บัณ
ประ

 
 
 
 
 

สําหรับนั

การจัดทําต้นฉบบั

1. นักศึกษาควรจั
าอนุมัติวิทยานิพน
ต้องของรูปแบบก
ยานิพนธ์/สารนิพ
ยานิพนธ์/สารนิพน
รนิพนธ์ปรากฏผล 
2. เมื่อนักศึกษาส
rd copy และ file
รจัดพิมพ์ (ใช้เวลาป
3. สําหรับบทคัดย
งหน่วยภาษาต่าง
บรรทัด (Double

ยาลัย ชั้น 2 ด้วยต
    นักศึกษาต้อง

วแนบพร้อมกับหน้
ณฑิตวิทยาลัยลงนา
ะธานหลักสูตรและ

นกัศึกษาที่ทําการวิ
คณะกรรมกา

บวิทยานิพนธ์/สาร

จัดพิมพ์ต้นฉบับวิท
นธ์/สารนิพนธ์ แล
การจัดพิมพ์ ก่อน
พนธ์ และหน้าอ
นธ์ และคณะกรรม
"ผ่าน" แล้ว  
สอบวิทยานิพนธ์ 
e ข้อมูลวิทยานิพ
ประมาณ 2 วันทํา
ย่อวิทยานิพนธ์/สา
ประเทศตรวจสอ
e Space) แล้
ตนเอง 
เสนอบทคัดย่อฉบั
น้าเสนอวิทยานิพน
าม (คณบดีบัณฑิต
ะคณบดีต้นสังกัดล

วิจัยในคนหรือในสั
ารจริยธรรมการวจิ

รนิพนธ์และการขอ
สารนพิ

ทยานิพนธ์/สารนิพ
ละหน้าบทคัดย่อ ส
นวันสอบวิทยานิ
นุมัติวิทยานิพนธ
มการสอบวิทยานิพ

ปรากฏผล "ผ่าน
นธ์/สารนิพนธ์) ไป
าการ) 
ารนิพนธ์ฉบับภาษ
อบความถูกต้องข
วนําไปเสนอที่หน่

บับที่อาจารย์ชาวต
นธ์/สารนิพนธ์ แล
ตวิทยาลัยจะลงนา
ลงนามเรียบร้อยแล้

สัตว์ทดลองต้องแจ้
จัยในคนหรือในสัต

อรับบริการตรวจรูป
พนธ์ 
พนธ์ในส่วนหน้าปก
ส่งให้เจ้าหน้าที่งา
พนธ์/สารนิพนธ์
ธ์/สารนิพนธ์ ไป
พนธ์/สารนิพนธ์ลง

" แล้ว จากน้ันจึง
ปให้เจ้าหน้าที่งาน

ษาอังกฤษ ที่ต้องก
ของการใช้ภาษา 
วยภาษาต่างประ

ต่างประเทศแก้ไข 
ละหน้าอนุมัติวิทย
มเป็นท่านสุดท้าย
ล้ว)

้งปิดโครงการวิจัยไ
ตว์ทดลอง

ปแบบการจัดพิมพ

ก หน้าเสนอวิทยา
นบริการการศึกษ

ธ์ เพ่ือนักศึกษาจ
ปเสนอให้คณะกร
งนามได้หลังจากที่

นําต้นฉบับวิทยาน
นบริการการศึกษา

การเสนอให้อาจาร
ต้องจัดพิมพ์ด้วย
เทศบัณฑิตวิทยา

และบทคัดย่อฉบับ
านิพนธ์/สารนิพน

ยหลังจากที่คณะกร
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ไปยัง 

พ์วิทยานิพนธ์/ 

านิพนธ์/สารนิพนธ์
ษาตรวจสอบความ
ะได้นําหน้าเสนอ
รรมการที่ปรึกษา
ที่สอบวิทยานิพนธ์/

นิพนธ์/สารนิพนธ์
ตรวจสอบรูปแบบ

รย์ชาวต่างประเทศ
ระยะห่างบรรทัด
ลัย อาคารบัณฑิต

บที่แก้ไขเรียบร้อย
นธ์ เสนอให้คณบดี
รรมการท่านอ่ืน ๆ

 

2 

ธ์ 
ม
อ
า
/

ธ์ 
บ

ศ 
ด   
ต

ย
ดี
ๆ 



 

นักศึ
ทําวิ
     
     
     
ปริญ

นักศึ

 
 
 

 นักศึกษาน
วิทยานิพน
บฑ.40 แจ

 บัณฑิตวทิ
อยู่ใน CD

 นักศึกษาต
วันหยุดรา
เป็นการส่

 ระยะเวลา
วันครบกํา
สอบวิทยา
วิทยานิพน

ศึกษาที่เรียนในแ
วิทยานิพนธ์ ต้องส่
(1) การตีพิมพ์หรื
(2) เสนอต่อที่ประ
     ทั้งนี้ต้องเป็น

ญญาโทของบัณฑิต

ประธานห

ศกึษาได้รับเอกสา

 

นํารูปเล่มวิทยานิพ
นธ์/สารนิพนธ์ (w
จ้งความประสงคก์
ทยาลัยจะตรวจสอ
D 
ต้องส่งรูปเล่มวิทย
าชการ) นับจากวนั
สงวิทยานิพนธ์ / ส
าส่งวิทยานิพนธ์ / 
าหนดส่งวิทยานิพน
านิพนธ์ / สารนิพน
นธ์ใหม่ และเร่ิมขั้น

แผนการศึกษาที่ทํ
ส่งหลักฐานการเผย
รือได้รับการตอบรับ
ะชุมวิชาการ และ
นไปตามประกาศ
ตวิทยาลัย 

หลักสูตรเสนอขออ

รหนังสือรับรองกา

พนธ์/สารนิพนธ์ (ฉ
word file และ PD
การเผยแพร่วิทยานิ
บข้อมูลในรูปเล่มวิ

ยานิพนธ์ / สารนพิ
นที่สอบวิทยานิพน
ารนิพนธ์ล่าช้าต้อง
สารนิพนธ์ล่าช้าต้
นธ์ / สารนิพนธ์ ห
นธ์ หากนักศึกษา 
นตอนการทําวิทยา

ทําเฉพาะวิทยานิพ
ยแพร่วิทยานิพนธ์ 
บให้ตีพิมพ์ในวารส
บทความวิจัยเร่ือง

ศหลักเกณฑ์การเ

อนุมัติปริญญา มา

ารสําเร็จการศึกษา
ปริญญา

ฉบับจริง 1 เล่ม แล
F file) 1 ชุด ส่งบั
นพินธ์บน Websit
วิทยานิพนธ์ / สาร

พนธ์พร้อม CD ภาย
นธ์ / สารนิพนธ์ ปร
งชําระค่าปรับ วัน
ต้องไม่เกิน 90 วัน 
หากเกิน 90 วัน บั
ยังคงต้องการรับป
านิพนธ์ใหม่ทั้งหม

พนธ์หรือที่เรียนแ
กรณีใดกรณีหนึ่ง 
สารวิชาการ หรือ
งเต็มได้รับการตีพิม
ผยแพร่วิทยานิพ

ยังบัณฑิตวิทยาลัย

า และ Transcript
าบัตร 

ละฉบับสําเนา 1 เ
บณัฑิตวิทยาลัย พร
te ของบัณฑิตวทิย
รนิพนธ์ ให้ถูกต้อง

ยใน 21 วัน (นับร
รากฎผล "ผ่าน" ห
ละ 200 บาท 
(นับรวมวันหยุดร
ัณฑิตวิทยาลัย จะ
ปริญญานั้นอีก ต้อ
ด 

แผนการศึกษาที่เ
ดังนี้ 

มพ์ใน proceedin
นธ์ เพ่ือขอสําเร็จ

ยตามแบบฟอร์ม บ

t หลังจากที่สภาม

33

เล่ม) และ CD 
ร้อมกับแบบฟอร์ม
ยาลัย 
งตรงกับข้อมูลที่

วม
ากเกินกว่านี้ถือ

าชการ) นับจาก
ะยกเลิกผลการ
องขอลงทะเบียน

เรียนรายวิชาและ

ng ของการประชุม
จการศึกษาระดับ

บฑ. 5 

มหาวิทยาลัยอนุมัติ

 

3 

ม 

ะ   

ม 
บ

ติ



 

ระ
ปร
กว

วิทย
เพ่ื

ปร

 

ะดับปริญญา
ระธานหลักสูตรเสน
ว่า 3 คน โดยประธ
ยาลัย ก่อนวันสอบ
พ่ือประเมินความรู้ค

บัณฑิตวิทยาลัย

นักศึ

ตามแบบ

ะธานหลักสูตรเสน

นักศึกษาจัดทํ
และเสนอ

อาจารย์ที่ปรึก

าเอก 
นอคณะกรรมการ
ธานต้องเป็นอาจา
บ 15 วันทําการ (ก
ความสามารถของ

ยออกคําส่ังแต่งต้ัง

ศกึษาสอบ Qualify
และตาม

ประธานหลักสู
บฟอร์ม บฑ. 38 ไป

นั

นออาจารย์ผู้ทําหน้
เป็น รศ.) ตามแบ

ทาํโครงร่างวิทยานิ
อขอสอบโครงร่างฯ

กษาโครงร่างวิทยา
และกําหนดสอ

สอบ Qualifying 
รย์ประจํา) และกํา
การสอบ Qualifyi
 นักศึกษาในการเป

คณะกรรมการสอ

ying Examinatio
มกําหนดการในคํา

สตร ส่งผลการสอบ
ปยังบัณฑิตวทิยาลั

ักศึกษาลงทะเบียน

น้าที่อาจารย์ที่ปรึก
บบฟอร์ม บฑ.44 ไ

พนธ์ ตามคําแนะน
ฯ ภายใน 2 ภาคกา

านิพนธ์ เสนอผู้ทาํ
อบโครงร่างวิทยานิ

Examination (จ
าหนดการสอบ ตา
ng Exam. เป็นกา
ป็นผู้มีสิทธิเสนอวทิ

บ Qualifying Ex

on ตามหลักเกณฑ์
ส่ังของบัณฑิตวิทย

บ Qualifying Exa
ลัย ภายใน 15 วันท

นทําวิทยานิพนธ์

กษาโครงร่างวิทยา
ไปยังบัณฑิตวิทยา

นําของอาจารย์ทีป่
ารศึกษานับแต่เร่ิม

าหน้าที่อาจารย์สอ
นพินธ์ไปยังประธา

จบ ป.เอก/ เป็น รศ
ามแบบฟอร์ม บฑ
ารสอบข้อเขียน แ
ทยานิพนธ์ เพ่ือขอ

xamination และก

ฑ์ที่หลักสูตรกําหนด
ยาลัย

amination  
ทําการ หลังจากวัน

นิพนธ์ (อาจารยป์
ลัยเพ่ือแต่งต้ัง 

ปรึกษาโครงร่างวิท
มลงทะเบียนวิทยา

อบโครงร่างวิทยานิ
านหลักสูตร 

34

ศ. จํานวนไม่น้อย
.35 ไปยังบัณฑิต
ละ/หรือปากเปล่า
อรับปริญญาเอก) 

กําหนดสอบ 

ด 

นสอบ 

ประจําจบ ป.เอก /

ทยานิพนธ์  
นิพนธ์ 

นพินธ์ร่วม  
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า 



 

ประ
ตาม
คณ
    -
    -
ผู้เชี่

ปร

     
ตรว
โคร

ประ
และ
คณ
     
     
เปน็

บ

 

ะธานหลักสูตร เสน
มแบบฟอร์ม บฑ. 3
ะกรรมการสอบโค
- ประธานคณะกร
- กรรมการสอบโค
ยวชาญเฉพาะ 

บัณฑิตวิทยาลั

นักศกึ

ะธานหลักสูตร ส่ง
การห

กรณีผลสอบเป็น
วจสอบการแก้ไขโค
งร่างฯใหม่ ตามแบ

ะธานหลักสูตร 
ะหัวข้อวิทยานิพนธ
ะกรรมการที่ปรึกษ
- อาจารย์ที่ปรึกษ
- อาจารย์ที่ป

น รศ./ ผู้เชี่ยวชาญ

บัณฑิตวิทยาลัยออ

นอคณะกรรมการ
39 ไปยังบัณฑิตวิท
ครงร่างวิทยานิพนธ
รรมการสอบโครงร่
ครงร่าง คือ อาจาร

ลัยออกคําส่ังแต่งต้ั

กษาสอบโครงร่างวิ

งผลการสอบโครงร
หลังจากวันสอบ (ก
น " ผ่านโดยมีเงื่อ
ครงร่างฯ ให้เป็นไ
บบฟอร์ม บฑ.37 

เสนอคณะกรรม
ธ์ ไปยังบัณฑิตวิท
ษาวิทยานิพนธ์ ปร
ษาวิทยานิพนธ์หลัก
ปรึกษาวิทยานิพน

ญเฉพาะ  

อกคําส่ังอนุมัติหัวข

รสอบโครงร่างวิทย
ทยาลัย ก่อนกําหน
ธ์ ประกอบด้วย 
ร่าง คือ อาจารย์ทีป่
รย์ประจํา / ผู้ทรงค

ต้ังคณะกรรมการส

วิทยานิพนธ์ตามกํา

ร่าง ฯ ตามแบบฟอ
กรณีผลสอบเป็น "
อนไข " หรือ "ไม่ผ
ไปตามมติคณะกร
ไปยังบัณฑิตวิทยา

มการที่ปรึกษาวิ
ยาลัย ตามแบบฟอ
ระกอบด้วย  
ก คือ อาจารย์ที่ปรึ
นธ์ร่วม คือ อาจา

ข้อเร่ืองวิทยานิพน

ยานิพนธ์ จํานวนไม
นดสอบ 15 วันทํา

ปรึกษาโครงร่างวิท
คุณวุฒิภายนอก ที

สอบโครงร่างวิทยา

าหนดการในคําส่ัง

อร์ม บฑ. 33 ไปยั
ผ่าน" ต้องส่ง บฑ.
ผ่าน" อาจารย์ที่ป
รมการสอบโครงร
าลัยโดยผ่านประธ

ทยานิพนธ์ จําน
อร์ม บฑ.1 

รึกษาโครงร่างวิทย
ารย์ประจํา / ผู้ท

นธ์ และแต่งต้ังคณ

ม่น้อยกว่า 3 คน 
าการ 

ทยานิพนธ์ 
ที่จบ ป.เอก / เปน็

นิพนธ์ และกําหน

งของบัณฑิตวิทยาล

ังบณัฑิตวิทยาลัย 
.1 พร้อมกันไปด้ว
ปรึกษาโครงร่างฯ
ร่างฯ และส่งผลกา
ธานหลักสูตร และส

นวนไม่น้อยกว่า

ยานิพนธ์          
ทรงคุณวุฒิภายนอ

ณะกรรมการที่ปรึกษ

35

และกําหนดสอบ 

น รศ./  

นดการสอบ 

ลัย 

ภายใน 15 วันทํา
ย) 
ฯ ต้องติดตามและ
ารแก้ไข / ผลสอบ
ส่งพร้อม บฑ.1 

 3 คน 

       
อก ที่จบ ป.เอก /

ษาวิทยานิพนธ์ 
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ะ
บ

 

/ 



 

ท
ป้

นักศึ

ใน
เส

ก
ได

 
นักศึ

คณะกรรมการที่ป
ทางทฤษฎี แนวคิด
ปอ้งกันมิให้เกิดการ

 หากวิทยา
หรือเข้าเรี
ม.มหิดล ด

 นักศึกษา
ประจํามห
ดําเนินกา
(IRB) 

 หากเป็นง
โดยตรง เ
วิทยานิพน

ศกึษาทําวิทยานิพ
ที่ปรึกษาวิทยานิพ

นภาคเรียนที่กําลังศึ
สนอต่ออาจารย์ทีป่

ารขอเปล่ียนแปลง
ด้รับความเห็นชอบ

ค

ศกึษาขอสอบวิทย

ปรึกษาวิทยานิพน
ด วิธีการศึกษา วิจั
รทุจริตในการทําวิ

กา

านิพนธ์เป็นงานวิจั
รียนชั่วโมงจริยธร
ดูรายละเอียดได้จา
ต้องเสนอโครงก

หาวิทยาลัยมหิดล
ารวิจัยโดยดําเนิน

งานวิจัยที่ทําในสัต
เอกสารคํารับรองก
นธ์ด้วย 

พนธ์ตามหัวข้อเร่ือง
พนธ์อย่างใกล้ชิด 
ศกึษา และเสนอแ
ปรึกษาวิทยานิพนธ

ในแต

งหัวข้อวิทยานิพน
บจากอาจารย์ที่ปรึ
ณบดีบณัฑิตวิทยา

านิพนธ์ ได้ต่อเมือ่

ธ์มีหน้าที่ให้คําแน
ัย การเขียนวิทยา
ทยานิพนธ์ ติดตา
ารทําวิทยานิพนธ์ท

จัยที่จะทําการวิจัย
รรมการ วิจัยในคน
าก www.grad.m
ารวิจัยเพ่ือขอคํา
(MU-IRB) ภายใ

นการผ่านบัณฑิตวิ

ตว์ทดลองขอให้ติ
การทําวิจัยในคนห

งที่ได้รับการอนุมติั
เนื่องจากนักศึกษา
ผนการทําวิทยานิพ
ธ์หลัก เพ่ือเป็นขอ้
ต่ละภาคการศึกษา

นธ์หรือคณะกรรมก
รึกษาวิทยานิพนธ์ห
าลัย (ยื่นคําร้องทัว่

อ ได้ตรวจสอบว่าป

ะนําและเป็นที่ปรึก
นิพนธ์ และการใช้
มการทําวิจัยให้เป็
ทุกภาคการศึกษา

ในคนหรือเก่ียวกับ
นที่มีการเรียนการ

mahidol.ac.th  
รับรองจากคณะ
น 90 วัน หลังจา
ิทยาลัย เฉพาะค

ติดต่อขอคํารับรอง
หรือในสัตว์ทดลอ

ติจากบัณฑิตวิทยา
าต้องทํารายงานคว
พนธ์ในภาคการศึก
มูลแกอาจารย์ในก
าส่งบัณฑิตวิทยาลั

การที่ปรึกษาวิทยา
หลักและประธานห
วไป (AS-3-10) พร้

ปฏิบัติตามเกณฑ์ต่

กษาแก่นักศึกษาเกี
ชภ้าษา แก้ไขปัญห
ปนไปตามแผนงาน

บคน นักศึกษาต้อ
รสอนในหลักสูตร

กรรมการจริยธร
ากสอบโครงร่างวิท
ณะที่ไม่มีคณะกร

งจากกองบริหารง
ง ต้องใส่ไว้ในภาค

ลัยและต้องติดต่อ
วามก้าวหน้าการท
กษาถัดไป ตามแบ
การประเมินผลกา
ลัย

านิพนธ์ สามารถกร
หลักสูตร และต้อง
ร้อมระบุเหตุผล)

างๆ ต่อไปน้ีครบถ้
36

ก่ียวกับเนือ้หา     
หาที่เกิดขึ้น และ
และประเมินผล   

องเข้ารับการอบรม
รบัณฑิตศึกษาของ

รรมการวิจัยในคน
ทยานิพนธ์ก่อนเร่ิม
รรมการวิจัยในคน

งานวิจัย ม.มหิดล
คผนวกของรูปเล่ม

กับคณะกรรมการ
ทําวิทยานิพนธ์     
บบฟอร์ม บฑ. 42 
รทําวิทยานิพนธ์  

ระทําได้โดยต้อง
ได้รับอนุมัติจาก

ถว้นแล้ว 
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น
ม
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ล 
ม

ร
   



 

ประ
ตาม
คณ
     
     
     
เฉพ
ต้อง

 
 
 
 
 
 
 

 ใช้เวลาไม
สอบวิทยา

 สอบผ่านท
 สอบผ่านค

กําหนด 
 ได้รับควา
 เสนอเอก

ให้คณะกร

ะธานหลักสูตร เส
มแบบฟอร์ม บฑ.2
ะกรรมการสอบฯ 
(1) อาจารย์ที่ปรึก
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภ
(3) อาจารย์ที่ป

พาะให้เป็นกรรมก
งไม่เป็นประธานกร

บณั
แต่งต้ั

ม่น้อยกว่า 90 วัน
านิพนธ์ (นับรวมวั
ทุกรายวิชา ครบต
ความรู้ภาษาอังกฤ

มเห็นชอบจากคณ
กสารต้นฉบับวิท
รรมการสอบวิทยา

สนอกําหนดการส
2 ก่อนกําหนดสอบ
ต้อง จบ ป.เอก /
กษาวิทยานิพนธ์ห
ภายนอกมหาวิทยา
ปรึกษาวิทยานิพน
ารสอบ โดยอาจา
รรมการสอบวิทยา

ณฑิตวิทยาลัยตรว
ต้ังคณะกรรมการส

น ในการทําวิทยานิ
ันหยุดราชการ) 
ามจํานวนหน่วยกิ
ฤษหรือภาษาต่างป

ณะกรรมการที่ปรึก
ทยานิพนธ์ที่ เขีย
านิพนธ์อ่านล่วงหน

สอบวิทยานิพนธ์
บ 15 วันทําการ  
/ เป็น รศ. มีจํานวน
หลัก  
าลัยมหิดล อย่างน้

นธ์ร่วม หรืออาจาร
ารย์ที่ปรึกษาวิทย
านิพนธ์

วจสอบเกณฑ์การข
สอบวิทยานิพนธ์ แ

นิพนธ์ นับจากวัน

ต ที่กําหนดในโคร
ประเทศตามเงื่อนไ

ษาวิทยานิพนธ์ให้
ยนด้วยภาษาท่ีไ
น้า ก่อนวันสอบอย

ธ์ และคณะกรรม

นไม่น้อยกว่า 4 คน

นอ้ย 1 คน และ  
รย์ประจํา กรณีมีค
านิพนธ์หลัก และ

ขอสอบวิทยานิพน
และกําหนดวัน เวล

ที่ได้รับอนุมัติหัวข้

รงสร้างหลักสูตรแล
ไขและหลักเกณฑ์

ห้สอบได้ 
ไ ด้ รับอนุมั ติจาก
ย่างน้อย 15 วันทํา

การสอบฯ ไปยัง

น ประกอบด้วย 

ความจําเป็นอาจแ
ะอาจารย์ที่ปรึกษ

ธ์ และออกคําส่ัง
ลา และสถานที่สอ

37

ข้อฯ จนถึงวันที่ขอ

ละได้ GPA 3.00 
ฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
าการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

แต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญ
ษาวิทยานิพนธ์ร่วม

อบ 
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อ
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ญ
ม  



 

     
ภาย
15 

     
     
หรือ
ต้อง

 การสอบวิ
วิทยาลัย 

 คณะกรรม
รอบรู้ในเนื
และไหวพ
     - ประ

              - กรร
ยใน 5 วันทําการ
วันทําการนับจากว
 หากกรรม

             - ให้บั
             หากไม

อสารนิพนธ์จากก
งชี้แจงสาเหตุการที

วิทยานิพนธ์ต้องเป็

มการสอบวิทยานพิ
นื้อหา ความสามา
พริบในการตอบคํา
ะธานกรรมการสอ
รมการสอบผู้เป็นอ
รนับจากวันสอบ, 
วันสอบ, ติดตามค
มการสอบไม่สามาร
ัณฑิตวิทยาลัยออก
ม่สามารถขอเล่ือน
กรรมการผู้ขาดสอ
ที่กรรมการ ไม่สาม

ป็นการสอบอย่างเ

พนธ์ มีหน้าที่พิจา
รถในการนําเสนอ
ถาม โดย 
บให้มีหน้าที่กํากับ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ส่งผลการสอบมา

ควบคุมการจัดทํารู
รถมาสอบได้ ให้ป
กคําส่ังเล่ือนกําหน
นกําหนดการสอบไ
อบ เสนอไปยังคณ
มารถมาสอบได้ 

เปิดเผย และสอบต

รณาความสามารถ
อผลงานด้านการพู

บและดําเนินการสอ
วิทยานิพนธ์หลัก
ายังบัณฑิตวิทยาลั
ปเล่มวิทยานิพนธ์
ฏิบัติ 

นดการสอบ 
ได้ ประธานหลักสู
ณบดีบัณฑิตวิทยา

ตามกําหนดการใน

ถของนักศึกษาในก
ดและการเขียนตล

อบและสรุปผลกา
 ต้องแจ้งผลการส
ลัยโดยผ่านประธา
ธ์ตามมติคณะกรรม

สูตรต้องขอผลการ
าลัย เพ่ือขออนุมัติ

38

นคําส่ังของบัณฑิต

การทําวิจัย ความ
ลอดจนปฏิภาณ

รสอบ 
สอบให้ นศ ทราบ
านหลักสูตรภายใน
มการสอบ 

รตรวจวิทยานิพนธ์
ติผลการสอบและ
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ประ
     
ภาษ
(Do
ด้วย
     
แล้ว
(คณ
สังกั

 
 
 
 
 

นักศึกษาที่ทํ

รจัดทําต้นฉบับวิทย
1. นักศึกษาคว

ยานิพนธ์/ และหน้
พิมพ์ ก่อนวันสอบ
สนอให้คณะกรรม
ยานิพนธ์/ปรากฏผ
2. เมื่อนักศึกษาส

ะ file ข้อมูลวิทย
ะมาณ 2 วันทําการ
3. สําหรับบทคัดย

ษาต่างประเทศตร
ouble Space) 
ยตนเอง 
4. นักศึกษาต้อง

วแนบพร้อมกับหน้
ณบดีบัณฑิตจะลงน
กัดลงนามเรียบร้อย

ทําการวิจัยในคนห ื
จริยธรร

ยานิพนธ์/และการ
รจัดพิมพ์ต้นฉบับ
น้าบทคัดย่อ ส่งให้
บวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
มการที่ปรึกษาวิทย
ผล "ผ่าน" แล้ว  
สอบวิทยานิพนธ์ ป
ยานิพนธ์) ไปให้เจ้
ร) 
ย่อวิทยานิพนธ์ฉบั
รวจสอบความถูก
แล้วนําไปเสนอท่ีห

เสนอบทคัดย่อฉบั
น้าเสนอวิทยานิพน
นามเป็นท่านสุดท้า
ยแล้ว) 

รือในสัตว์ทดลองต
รมการวิจัยในคน ห

รขอรับบริการตรว
บวิทยานิพนธ์ใน

ห้เจ้าหน้าที่งานบริก
อนักศึกษาจะได้นํา
ยานิพนธ์ และคณ

ปรากฏผล "ผ่าน" 
จ้าหน้าที่งาานบริก

บับภาษาอังกฤษ ที
ต้องของการใช้ภา
หน่วยภาษาต่างป

บับที่อาจารย์ชาวต
นธ์ และหน้าอนุมัต
ายหลังจากที่คณะ

ต้องแจ้งปิดโครงกา
หรือในสัตว์ทดลอง

จรูปแบบการจัดพิ
นส่วนหน้าปก หน
การการศึกษาตรว
าหน้าเสนอวิทยานิ
ะกรรมการสอบวิท

แล้ว จากน้ันจึงนํา
การการศึกษาตรว

ที่ต้องการเสนอให้อ
าษา ต้องจัดพิมพ์
ระเทศบัณฑิตวิทย

ต่างประเทศแก้ไข 
ติวิทยานิพนธ์ เสน
กรรมการท่านอ่ืน

ารวิจัยไปยังคณะก
งด้วย

พิมพ์วิทยานิพนธ์ 
น้าเสนอวิทยานิพ
วจสอบความถูกต้อ
นิพนธ์/และหน้าอ
ทยานิพนธ์ลงนาม

าต้นฉบับวิทยานิพ
จสอบรูปแบบการ

อาจารย์ชาวต่างป
ด้วยระยะห่างบร
ยาลัย อาคารบัณฑ

และบทคัดย่อฉบับ
นอให้คณบดีบัณฑิ
น ๆ ประธานหลักสู

39

กรรมการ 

พนธ์/หน้าอนุมัติ
องของรูปแบบการ
นุมัติวิทยานิพนธ์/
มได้หลังจากที่สอบ

พนธ์ (hard copy
รจัดพิมพ์ (ใช้เวลา

ประเทศ ของหน่วย
รทัด 2 บรรทัด
ฑิตวิทยาลัย ชั้น 2

บที่แก้ไขเรียบร้อย
ฑิตวิทยาลัยลงนาม
สูตรและคณบดีต้น
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 นักศึกษานํา
วิทยานิพนธ์
บฑ.40 แจ้ง

 บัณฑิตวิทยา
ใน CD 

 นักศึกษาต้อ
นับจากวันที่
วิทยานิพนธ์
ระยะเวลาส่ง
วันครบกําหน
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ใ

กศึกษา ป.เอก ต้อง
ดับนานาชาติ ที่อยู

ประธานห

ศึกษาได้รับเอกสา

รูปเล่มวิทยานิพน
ธ์/สารนิพนธ์ (wor
ความประสงค์การ
าลัยจะตรวจสอบข้

องส่งรูปเล่มวิทยานิ
ีสอบวิทยานิพนธ์ 

ธ์ / สารนิพนธ์ล่าชา้
งวิทยานิพนธ์ / สา
นดส่งวิทยานิพนธ์

ธ์ / สารนิพนธ์ หาก
ธ์ใหม่ และเร่ิมขั้นต

งส่งหลักฐานการตี
ยู่ในฐานข้อมูลสาก

หลักสูตรเสนอขออ

ารหนังสือรับรองก

ธ์/สารนิพนธ์ (ฉบั
d file และ PDF f
รเผยแพร่วิทยานิพ
ขอ้มูลในรูปเล่มวทิ

นพินธ์ / สารนิพนธ
/ สารนิพนธ์ ปรา
าต้องชําระค่าปรับ
ารนิพนธ์ล่าช้าต้อง
ธ์ / สารนิพนธ์ หาก
กนักศึกษา ยังคงต้
ตอนการทําวิทยานิ

ตีพิมพ์หรือได้รับกา
ลและมีผู้ประเมิน 
ประกาศของบณั

อนุมัติปริญญา มา

ารสําเร็จการศึกษ
ปริญญา

ับจริง 1 เล่ม และ
file) 1 ชุด ส่งบัณ

พนธ์บน Website 
ยานิพนธ์ / สารนิ

ธ์พร้อม CD ภายใน
กฎผล "ผ่าน" หาก
บ วันละ 200 บาท
งไม่เกิน 90 วัน (นั
กเกิน 90 วัน บัณฑ
้องการรับปริญญา
พนธ์ใหม่ทั้งหมด

ารยอมรับให้ตีพิมพ
และเป็นไปตามห

ณฑิตวิทยาลัย 

ยังบัณฑิตวิทยาลัย

าและ Transcript
าบัตร 

ฉบับสําเนา 1 เล่ม
ณฑิตวิทยาลัย พร้อ
ของบัณฑิตวทิยาล

นพินธ์ ให้ถูกต้องตร

น 21 วัน (นับรวม
กเกินกว่านี้ถือเป็น
ท 
นบัรวมวันหยุดราช
ฑิตวิทยาลัย จะยก
านั้นอีก ต้องขอลง

พ์ผลงานวิจัยในวา
หลักเกณฑ์การตีพิม

ยตามแบบฟอร์ม บ

t หลังจากที่สภามห

40

ม) และ CD 
มกับแบบฟอร์ม 
ลัย 
รงกับข้อมูลที่อยู่

มวันหยุดราชการ) 
การส่ง

ชการ) นับจาก     
กเลิกผลการสอบ
ทะเบียน

รสารทางวิชาการ
มพ์ผลงานวิจัยตาม

บฑ. 5 

หาวิทยาลัยอนุมัติ
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การให้บริการด้านภาษาต่างประเทศ  
 

งานศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีให้บริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์
และบุคคลท่ัวไป ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID) ในระดับบัณฑิตศึกษา 
2. จัดทําข้อสอบและกําหนดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา  
3. เป็นศูนย์สอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับประเทศและนานาชาติ เช่น           

MU Grad Test, TOEFL และอื่นๆ 
4. บริการตรวจบทคัดย่อ (Abstract) วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และให้คําปรึกษา           

ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ แก่อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
5. จัดอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าสถาบันการศึกษาต่างๆทุกระดับ                
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น MU Grad Test, CU-TEP, TU-GET, TOEFL-ITP, TOEFL-iBT, 
IELTS, หรือ TOEIC สําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนท่ัวไป 

6. จัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างๆในการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ภาษาต่างๆ เช่น 
ภาษาไทยสําหรับคนต่างชาติ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาพม่า ภาษาเวียตนาม ภาษาจีน 
ภาษาเยอรมัน ภาษาฝร่ังเศส เป็นต้น 

7. จัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ           
ของพนักงานในองค์กร (English for Corporates) ท่ีออกแบบโดยเฉพาะให้ตรงตามความต้องการ
ของแต่ละองค์กร 
รายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Course) 
Regular Courses 
     1. GRID 514: Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies 
     2. GRID 515: Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies 
     3. GRID 516: Thesis Writing for Graduate Studies 
     4. GRID 517: Essential English Grammar for Graduate Studies 
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     5. GRID 518: Developing English Test-Taking Skills for Graduate Studies 
     6. GRID 519: English Communication Skills on Academic Context for Graduate 
Studies 
Special Courses 
     1. GRID 530:  English Academic Writing I 
     2. GRID 531: English Academic Writing II 
     3. GRID 532: Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences 
     4. GRID 533: Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 
     5. GRID 534:  Writing a Research Proposal 
     6. GRID 535: Reading and Understanding in the Research Article 
     7. GRID 536: Academic Conversation Skills 
     8. GRID 537: Oral Presentation Skills  

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (หลักสตูรระยะสั้น) สําหรับนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคคลท่ัวไป (Short Course) 
     1. TOEFL Preparation 
     2. IELTS Preparation 
     3. TOEIC Preparation 
     4. Basic English Structure 
     5. Sentence & Paragraph Writing 
     6. Essay Writing 
     7. Effective Listening & Speaking 
     8. English Public Speaking 
     9. Korean 
     10. Japanese 
     11. Mandarin Chinese 
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ท่ี  
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php 
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เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสําหรับนักศึกษา 
 งานศูนย์ภาษา   โทร 02-441-4125 ต่อ 221-222   
 งานรับนักศึกษา  โทร 02-441-4125 ต่อ 208-210  
 งานกิจการนักศกึษา  โทร 02-441-4125 ต่อ 211-213 
 งานบริการการศกึษา  โทร 02-441-4125 ต่อ 109-111  
 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา 

ท่ีอยู่ : ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
โทรศัพท์ : 0-2441-4125  ต่อ 301, 311-313 

 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร์  
ท่ีอยู่ : ชั้น1 ตึกวิจัย(R) คณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 0-2201-5206-7, 0-2354-7176 

 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ท่ีอยู่ : ชั้น 3 อาคารรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
โทรศัพท์ : 0-2411-2002, 0-2419-9484, 0-2419-9485 

 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์  
ท่ีอยู่ :  อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ คณะทันตแพทยศาสตร์  
โทรศัพท์ : 0-2354-0956-7 

 


