
ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
1. เปิด-ปิด ภาคการศึกษา จ. 10 ส.ค. - ศ. 4 ธ.ค. 58 อ. 5  ม.ค. -  ศ. 29 เม.ย. 59 จ. 23  พ.ค. -  ศ. 15  ก.ค. 59

2. นักศึกษาเร่ิมพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ขอความเห็นชอบการลงทะเบียน ตั้งแต่ จ. 6 ก.ค. 58 เป็นตน้ไป ตั้งแต่ จ. 30 พ.ย. 58 เป็นตน้ไป ตั้งแต่ จ. 2  พ.ค. 59 เป็นตน้ไป

3. การลงทะเบียนด้วยระบบ e-Registration ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th และชําระค่าลงทะเบียน
3.1 ลงทะเบียนปกติ จ. 6 ก.ค. - ศ. 17 ก.ค. 58 จ. 30 พ.ย. - ศ. 11 ธ.ค. 58 จ. 2 พ.ค. - ศ. 6 พ.ค. 59
3.2 ปิดการลงทะเบียนช่วงปกติ ส. 18 ก.ค. - อา. 9 ส.ค. 58 ส. 12 ธ.ค.58 - อา. 3 ม.ค. 59 ส. 7 พ.ค. - อา. 22 พ.ค. 59
3.3 ชาํระเงินค่าลงทะเบียนของการลงทะเบียนปกติ  วนัสุดทา้ยภายใน
เวลาไม่เกิน 23.00 น.( (หากชาํระเงินหลงัจากกาํหนดน้ีถือวา่เป็นการ
ชาํระเงินล่าชา้ตอ้งชาํระค่าปรับจาํนวน 2,000 บาท)

 ศ. 7 ส.ค. 58 จ. 4 ม.ค. 59 ศ. 20 พ.ค. 59

3.4 ลงทะเบียนล่าชา้ จ. 10 ส.ค. - ศ. 21  ส.ค. 58 อ. 5 ม.ค. - ศ. 15 ม.ค. 59 จ. 23 พ.ค. - ศ. 27 พ.ค. 59
3.5 ชาํระเงินค่าลงทะเบียนล่าชา้ ส.  8  ส.ค. - ศ. 18  ก.ย. 58  อ. 5 ม.ค. - ศ. 12 ก.พ. 59  ส. 21 พ.ค. - ศ. 17 มิ.ย. 59

* 3.6 ชาํระค่าปรับการชาํระเงินค่าลงทะเบียนล่าชา้ จาํนวน 2,000 บาท จ.10 ส.ค. - 30 ต.ค. 58 อ. 5 ม.ค. - ศ. 25 มี.ค. 59 จ. 23 พ.ค. - ศ. 1 ก.ค. 59
3.7 ลงทะเบียนเพ่ิม-ลดรายวิชา จ. 10 ส.ค.  - ศ. 21  ส.ค. 58 อ. 5 ม.ค. - ศ. 15 ม.ค. 59 จ. 23 พ.ค. - ศ. 27 พ.ค. 59
3.8 ยืน่แบบฟอร์มขอคืนเงินค่าหน่วยกิตสาํหรับรายวิชาท่ีขอลด
รายวิชาช่วงเพ่ิม-ลดรายวิชา

จ. 10 ส.ค.  -  พ. 9  ก.ย. 58 อ. 5 ม.ค. - พ. 3 ก.พ. 59 จ. 23 พ.ค. - พ. 15 มิ.ย. 59

3.9 ชาํระค่าลงทะเบียนเพ่ิม กรณีลงทะเบียนเพ่ิม-ลดรายวิชา จ. 10 ส.ค.  - ศ. 18  ก.ย. 58 อ. 5 ม.ค. - ศ. 12 ก.พ. 59  จ. 23 พ.ค. - ศ. 17 มิ.ย. 59
3.10 ขอถอนรายวิชา (Withdrawal)                                                      
                  ไม่สามารถขอคืนเงินค่าหน่วยกิตได้

ส. 22 ส.ค. - ศ. 27 พ.ย. 58  
หรือ 1  สปัดาห์ก่อนการสอบ

คร้ังสุดทา้ยของวิชานั้น

ส. 16 ม.ค. - ศ. 22 เม.ย. 59 หรือ
 1สปัดาห์ก่อนการสอบคร้ัง

สุดทา้ยของวิชานั้น

  ส. 28 พ.ค. - ศ.  8 ก.ค. 59  
หรือ 1 สปัดาห์ก่อนการสอบ
คร้ังสุดทา้ยของวิชานั้น

4. อาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานหลกัสูตรแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการ
ลงทะเบียน

5. ระบบจะจัดทํา INVOICE, Course List พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษาทราบทาง e-mail และนักศึกษา Download Invoice และ Course List และนํา INVOICE ไปชําระ
ค่าลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือผ่านช่องทาง electronic
5.1 ลงทะเบียนปกติ
5.2 ลงทะเบียนล่าชา้
5.3 ลงทะเบียนเพ่ิม-ลด

6. ประกาศจํานวนและรายช่ือนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละรายวชิาพร้อม
สถานภาพการชําระเงนิ ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th  ในส่วน 
e-Registration

ตั้งแต่ จ. 20 ก.ค. 58 เป็นตน้ไป ตั้งแต่ จ. 14 ธ.ค. 58 เป็นตน้ไป ตั้งแต่ จ. 16 พ.ค. 59 เป็นตน้ไป

7. กรณนีักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนและ/ หรือไม่ชําระเงนิค่าลงทะเบียน 
ต้องติดต่องานบริการการศึกษา บัณฑิตวทิยาลยั ศาลายา เพือ่
ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา

จ. 21  ก.ย. - ศ. 9 ต.ค. 58 จ. 15 ก.พ. - ศ. 4  มี.ค. 59 -

8. งานบริการการศึกษาเสนอรายช่ือนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน และ / 
หรือไม่ชําระเงนิ ไปยงัมหาวทิยาลยัเพือ่ตัดพ้นสภาพนักศึกษา

จ. 26 ต.ค. 58 จ. 21 มี.ค. 59 -

** 9. ปิดระบบการลงทะเบียน e-Registration 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
10. นักศึกษาทําการประเมินรายวชิาออนไลน์ 9  พ.ย. - 21 ธ.ค. 58 4  เม.ย. - 16 พ.ค. 59 4  ก.ค. - 8 ส.ค. 59
11 หลกัสูตรแจ้งการประเมินผลแต่ละรายวชิาประจําภาคการศึกษามายงั

บัณฑิตวทิยาลยั
ภายใน ศ. 25 ธ.ค. 58 ภายใน จ. 23 พ.ค. 59 ภายใน ศ. 22 ก.ค. 59

12 ประกาศผลการเรียนทาง Website
http://www.grad.mahidol.ac.th ในส่วน e-Registration

หมายเหตุ
    * นักศึกษา Download Invoice ค่าปรับการชําระเงินล่าช้าจํานวน 2,000 บาท ที่ระบบ e-Registration และนําไปชําระที่ธนาคารที่บัณฑิตวิทยาลยัระบุใน Invoice
  **กรณมีีความจําเป็นต้องลงทะเบียน หลงัจากปิดการลงทะเบียนระบบ   e-Registration ไปแล้ว  เช่น กรณนีักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษา นักศึกษาต้องยืน่แบบฟอร์มขอลงทะเ
       ด้วยแบบฟอร์ม AS-3-06

ข้อมูล ณ วันที่    1   มิถุนายน  2558

ตั้งแต่ พ. 30 ธ.ค. 58 เป็นตน้ไป ตั้งแต่ พฤ. 26 พ.ค. 59 เป็นตน้ไป ตั้งแต่ พ. 27 ก.ค. 59 เป็นตน้ไป

กาํหนดการลงทะเบียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ปีการศึกษา  2558  
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล

กจิกรรม กาํหนดการ

ภายใน 7 วนั หลงัจากไดรั้บขอ้มูลการลงทะเบียนจากนกัศึกษา

12 วนั นบัจากวนัท่ีนกัศึกษาเขา้มาลงทะเบียน


