ประกาศ
บัณฑิ
ณ ตวิทยาาลัย มหาวิทยาลั
ท ยมหิหิดล
เรื่อง กําหนดการลงทะเบียนนและการชชําระค่าธรรรมเนียมกาารศึกษา
ประจําปีการศึกษาา ๒๕๖๐
------------------------------------------เพื่อให้การลลงทะเบียนเรีรียนและการชชําระค่าธรรมมเนียมการศึกษา สําหรับ นักศึกษาบัณฑิ
ณ ตวิทยาลัย
ท ยมหิดล จึงกําหนดกาารลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยยมหิดล เป็นไปปด้วยความถูกต้องเรียบร้ออย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั
และการชํารระค่าธรรมเนีนยมการศึกษาา สําหรับการรศึกษาภาคต้้น การศึกษาภาคปลาย แและการศึกษาาภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
๑. กําหนดดการลงทะเบีบียนและชําระะค่าธรรมเนียมการศึกษา (เอกสารแนบบท้ายประกาศศ)
๒. ลงทะเเบียนระบบ e-registratio
e
on ที่ www.grad.mahiddol.ac.th
๓. จํานวนนหน่วยกิตทีลงทะเบี
ล่
ยนแตต่ละภาคการศึศึกษา
๓.๑. จํานวนหน่วยกิตที่อนุญาาตให้ลงทะเบีบียนได้ในภาคคต้นและภาคคปลาย คือ ไมม่น้อยกว่า ๙
ไ เกิน ๑๕ หนน่วยกิต และสสําหรับภาคฤดูดูร้อนไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
หน่วยกิตแต่ไม่
๓.๒ ผู้ที่เรียนในหหลักสูตรภาคคพิเศษให้ลงททะเบียนได้ในภาคต้
น
น แล ะ ภาคปลายยไม่ต่ํากว่า ๖
หน่วยกิต แต่ต่ไม่เกิน ๑๒ หหน่วยกิต
ง
ย นด้ ว ยจํ า นวนหหน่ ว ยกิ ต ที่ ไม่มเ ป็ น ไปตามม
๓.๓ สํ า หรั บ นั กศึ ก ษาที่ มี ค วา มจํ า เป็ น ต้ องลงทะเบี
ข้อกําหนดข้างต้
า น ให้ยื่นคํ าร้องทั่วไป AS-3-10
A
ขออนนุมัติต่อคณบดีดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนหรือ
พร้อมการเข้ามาลงทะเบี
า
ยยนในระบบ e--registration
๓.๔ กรณีที่นักศึกษาไม่ลงทะเบีบียนรายวิชาใดดๆ ให้ระบุ “NNo Course TTaken”
“
y
๓.๕ กรณี ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าพัั ก การศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาต้องลงทะเบี ยยนโดยระบุ “Voluntarily
Suspend”
ย พนธ์/สารรนิพนธ์
๔. การลงงทะเบียนวิทยานิ
๔.๑ ครั้งแรกของกการลงทะเบียยนวิทยานิพนธธ์/สารนิพนธ์ ให้
ใ เลือกรายวิวิชาวิทยานิพนธ์
น /สารนิพนธ์ธ์
จากนั้นให้ระบุ
ะ จํานวนหน่ววยกิตวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
พ ตามจํานนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ และระบุ
แ
อัตราาค่าลงทะเบียนวิ
น ทยานิพนธ์ธ์ /สารนิพนธ์ธ์ เต็มจํานวนทั้งฉบับ หรือ
แบ่งชําระได้ตามประกาศอั
ต
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ษ บัณฑิตวิท ยาลัย มหาวิทยาลั
ท ยมหิดล
หน้า ๑/๖๖

๔.๒ กรณีที่อยู่ในระหว่างทําวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ ยังไม่ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ทุกภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษา
สุดท้ายที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ คือ ภาคการศึกษาที่ปรากฏผลการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เป็น “ผ่าน”
๕. การชําระเงินค่าลงทะเบียน
๕.๑ นักศึกษานํา INVOICE ไปชําระค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร ตามที่ปรากฏใน INVOICE และ
นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาท ดังนี้
(๑) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
(๒) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
(๓) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
(๔) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(๕) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
(๖) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
๕.๒ วิธีการชําระเงินค่าลงทะเบียนมีดังนี้
๕.๒.๑ ชําระด้วยเงินสด โดยนํา INVOICE ไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารตาม
จํานวนเงินที่ปรากฏใน INVOICE และไม่ต้องเขียนใบนําฝาก (Pay in) เจ้าหน้าที่
ธนาคารจะประทับตราธนาคารและลงชื่อใน INVOICE ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้
INVOICE ที่ปรากฏหลักฐานการชําระเงินเป็นใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนได้
๕.๒.๒ ชําระเงินผ่านช่องทาง Electronic ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ชําระผ่านทาง Internet-banking
(๒) ชําระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร
ข้อควรระวัง การชําระเงินผ่านช่องทาง Electronic นักศึกษาต้องระบุ Comp.code หรือ
Service code ของแต่ละธนาคารให้ถูกต้อง หากนักศึกษาระบุ Comp.code หรือ Service code ไม่ถูกต้อง เงินที่
ชําระผ่านช่องทางนี้จะไม่ปรากฏการชําระเงินในระบบของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงิน
ได้ที่ระบบ e-registration
๖. การชําระค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าและการชําระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า
นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าและนักศึกษาที่ชําระเงินหลังจากวันสุดท้ายของการชําระเงินแต่ละภาค
การศึกษา ถือเป็นการชําระเงินล่าช้า ต้องชําระค่าปรับการชําระเงินล่าช้าเหมาจ่ายคนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)
นักศึกษาที่ชําระค่าลงทะเบียนล่าช้าให้ดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ เข้าไปที่ระบบ e-registration ระบบจะแสดงข้อความ“Student must pay fine for your
late payment ”
หน้า ๒/๖

๖.๒ นักศึกษา Download Invoice และนํา Invoice ไปชําระค่าปรับจํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
ที่ธนาคารที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ตามที่ปรากฏใน Invoice ดังนี้
(๑) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
(๒) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
(๓) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
(๔) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(๕) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
(๖) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
นักศึกษาที่ค้างชําระค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าและการชําระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าจะไม่
สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได้
๗. การขอผ่อนผันการชําระเงินค่าลงทะเบียน
นักศึกษาที่มีความจําเป็นไม่สามารถชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามกําหนด เช่น แหล่งทุน
เบิกจ่ายเงินทุนให้ได้หลังจากวันสุดท้ายของการชําระเงินแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์ม AS3-14 คําร้องขอผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อขอผ่อนผันการชําระเงินล่าช้าและขอยกเว้นค่าปรับ
การชําระเงินล่าช้า โดยต้องยื่นคําร้อง ก่อน วันสุดท้ายของการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา
และระยะเวลาการขอผ่อนผันต้องไม่เกินสัปดาห์สุดท้ายก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป
๘. การเปลี่ยนแปลงรายวิชาทีล่ งทะเบียน
หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้น และระบบการลงทะเบียนออกหลักฐานการลงทะเบียนให้กับ
นักศึกษาแล้ว หากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ลงทะเบียน นักศึกษาจะต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนให้แล้ว
เสร็จก่อนจึงจะสามารถขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ลงทะเบียนได้ ด้วยวิธีการเพิ่ม-ลดรายวิชา เพื่อปรับเปลี่ยนรายวิชา
ใหม่ในระบบ e-registration
๙. การขอคืนเงินค่าหน่วยกิต
นักศึกษาจะสามารถขอคืนเงินค่าหน่วยกิตได้ในกรณีที่ลดรายวิชา (Drop) ภายใต้เงื่อนไข
- ขอลดรายวิชาภายในกําหนดการลงทะเบียนเพิ่ม – ลดรายวิชา หรือ
- รายวิชานั้นไม่เปิดสอน หรือ
- หลักสูตร หรือ บัณฑิตวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนรายวิชานั้น
การขอคื น เงิ น ค่ า หน่ ว ยกิ ต ให้ ยื่ น แบบฟอร์ ม AS-3-05 พร้ อ มแนบใบเสร็ จ รั บ เงิ น ฉบั บ จริ ง คื อ
Invoice ฉบั บที่นักศึกษานําไปชําระเงิน และเจ้าหน้าที่ธนาคารประทับตรารั บเงิน และหลักฐานการลงทะเบียน
(Course List) ฉบับที่ลดรายวิชาเรียบร้อยแล้ว และต้องยื่นแบบฟอร์มขอคืนเงินภายในกําหนดการของบัณฑิต
วิทยาลัย
๑๐. การถอนรายวิชา (Withdrawal)
จะทําได้หลังจากพ้นช่วงการลงทะเบียนเพิ่ม – ลดรายวิชาแล้ว จนถึง ๑ สัปดาห์ก่อนการสอบครั้ง
สุดท้ายของรายวิชานั้นๆ รายวิชาที่ขอถอนจะปรากฎรายวิชาและสัญลักษณ์ W ในใบแสดงผลการศึกษาด้วย
หน้า ๓/๖

๑๑. การลงทะเบียนเรียนซ้ํา (Regrade)
รายวิ ช าที่ อ ยู่ ใ นหมวดวิ ช าแกนและหมวดวิ ช าบั ง คั บ ของหลั ก สู ต ร ต้ อ งได้ รั บ ผลการประเมิ น
สัญลักษณ์ไม่ต่ํากว่า “B” และรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือกต้องได้รับผลการประเมินสัญลักษณ์ไม่ต่ํากว่า “C” ถ้า
ได้ผลการประเมินสัญลักษณ์ต่ํากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องลงทะเบียนซ้ํา (Regrade) เพื่อให้ได้ผลการประเมินรายวิชา
ตามสัญลักษณ์ที่ระบุ รายวิชาหมวดวิชาบังคับต้องลงทะเบียน Regrade รายวิชาเดิม ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือก
สามารถลงทะเบียน Regrade รายวิชาดิมหรือเลือกวิชาอื่นที่มีจํานวนหน่วยกิตเท่ากันแทนได้ ในการลงทะเบียน
Regrade ต้องระบุรายละเอียด ได้แก่ รายวิชา ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ของรายวิชาเดิมที่ต้องการ Regrade ทั้งนี้
ผลการศึกษารายวิชาที่ Regrade จะต้องได้ผลการประเมินสัญลักษณ์ไม่สูงกว่า “B”
๑๒. รายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ “I” (รอการประเมินผล) มี ๓ กรณี
ดังนี้
“I” กรณีที่ ๑ นักศึกษาต้องสอบใหม่หรือส่งผลงานเพิ่มเติมภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่อาจารย์
ผู้สอนแจ้งผลการสอบ
“I” กรณีที่ ๒
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมและได้รับการประเมินผลใหม่ ภายในภาค
การศึกษาถัดไป
“I” กรณีที่ ๓ นักศึกษาต้องเรียนซ้ําอีกครั้งในโอกาสแรกที่วิชานั้นเปิดสอน
นักศึกษาที่ได้รับการประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ “I” ไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาที่ได้รับการ
ประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ “I” ในทุกกรณีดังกล่าว แต่ต้องดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดแต่ละกรณี และเมื่อ
สิ้น สุ ด กํา หนดการแก้ ไ ขสัญ ญลั ก ษณ์ “I” แต่ ล ะกรณี อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าจะแจ้ ง ผลการประเมิ น แก้ ไ ข
สัญลักษณ์“I” มายังบัณฑิตวิทยาลัย ทําให้ผลการประเมินสัญลักษณ์ “I” ที่ได้รับการประเมินในครั้งแรกเปลี่ยนเป็น
สัญลักษณ์การประเมินผลที่มีแต้มประจํา เช่น A,B,C ….
๑๓. การไม่ได้เข้าเรียนในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาผ่านระบบ e-registration แต่มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถเข้าเรียน
รายวิชานั้นได้ นักศึกษาต้องขอลด (Drop) รายวิชานั้นทันที ไม่ว่านักศึกษาจะชําระค่าหน่วยกิตสําหรับรายวิชานั้น
เรียบร้อยแล้วหรือยังไม่ได้ชําระก็ตาม เนื่องจากรายวิชานั้นจะปรากฏในประวัติการลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาและจะ
ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถขอจบการศึกษาได้ เนื่องจากไม่ปรากฏผลการศึกษาเพราะนักศึกษาไม่ได้เข้าเรียน
๑๔. การเข้าเรียนรายวิชาที่ลงทะเบียน
นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลในรายวิชานั้น กรณีที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ต้องขอลด (Drop) มิฉะนั้นจะได้รับ
สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาเป็น “F” คือ ตก (Fail) โดยอัตโนมัติ

หน้า ๔/๖

๑๕. การขอลาพักการศึกษา
๑๕.๑ นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาได้ เมื่อได้ศึกษาและสอบเสร็จสิ้นไปแล้วอย่างน้อย ๑ ภาค
การศึกษา และต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ โดยนักศึกษาต้องยื่นแบบฟอร์ม
AS-3-09 คําร้องขอลาพักการศึกษา/ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา พร้อมระบุสาเหตุ
ของการลาพักการศึกษา และหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) เพื่อขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรก่อนการลงทะเบียน ๒ สัปดาห์
๑๕.๒ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ลาพักการศึกษาแล้ว นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนโดยระบุ “Voluntarily Suspend” และ ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้ง
ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา จํานวนเงิน
ภาคการศึกษาละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)
๑๕.๓ นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา เมื่อกลับเข้าศึกษาต้องยื่นคําร้องทั่วไปขอกลับ
เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ประธานหลั ก สู ต รและคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ ก่ อ น
กําหนดการลงทะเบียนของแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
๑๖. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่ลงทะเบียน
บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดีให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้
๑๖.๑ นักศึกษาที่ มิ ได้ ชําระค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา และค่าหน่ วยกิ ต ประจําภาคการศึ กษา
รวมถึงค่าปรับการชําระค่าลงทะเบียนล่าช้า แม้ว่าจะได้ดําเนินการลงทะเบียนไปแล้ว
๑๖.๒ นักศึกษาที่มิได้ดําเนินการลงทะเบียนประจําภาคการศึกษา
๑๗. การไม่ต้องลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
สําหรับนักศึกษาที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของแต่ละหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติ
ให้นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคการศึกษาต่อไปนี้ หากสามารถดําเนินการ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดแล้วเสร็จ
ระยะเวลาที่ต้องดําเนินการแล้วเสร็จเพื่อไม่ตอ้ งลงทะเบียน
นักศึกษาต้องดําเนินการต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ
ประจําภาค ๑/๒๕๖๐ ประจําภาค ๒/๒๕๖๐
ภายในไม่เกิน
๑. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
ภายในไม่เกิน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรให้ได้ผล
การศึกษาตามเกณฑ์ ทุกรายวิชาและได้ G.P.A.
ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ รวมทั้งสอบภาษาอังกฤษผ่าน
๒. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท/ปริญญาเอก ต้อง
สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้ ปรากฏผล
ภายในไม่เกิน
ภายในไม่เกิน
“ผ่าน”
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
หากไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การภายในวั น ที่ กํ า หนด นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นและชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษา ตามกําหนดการลงทะเบียนประจําแต่ละภาคการศึกษา เพื่อคงสถานภาพนักศึกษา
หน้า ๕/๖

กําหนดการลงทะเบียนและการชําระค่ าธรรมเนียมการศึกษา ปี การศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรม
1. เปิ ด-ปิ ด ภาคการศึกษา

ภาคต้ น
อ. 15 ส.ค. - ศ. 8 ธ.ค. 60

กําหนดการ
ภาคปลาย
จ. 8 ม.ค. - ศ. 4 พ.ค. 61

2. นักศึกษาเริ่มพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ ขอความเห็นชอบการลงทะเบียน ตั้งแต่ จ. 10 ก.ค. 60 เป็ นต้นไป ตั้งแต่ จ. 4 ธ.ค. 60 เป็ นต้นไป
3. การลงทะเบียนด้ วยระบบ e-registration ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th และชําระค่ าลงทะเบียน
จ. 10 ก.ค. - ศ. 21 ก.ค. 60
3.1 ลงทะเบียนปกติ
ส. 22 ก.ค. - อา. 13 ส.ค. 60
3.2 ปิ ดการลงทะเบียนช่วงปกติ
3.3 ชําระเงินค่าลงทะเบียนของการลงทะเบียนปกติ วันสุดท้ายภายใน
ศ. 11 ส.ค. 60
เวลาไม่เกิน 23.00 น.( (หากชําระเงินหลังจากกําหนดนี้ ถือว่าเป็ น

ภาคฤดูร้อน
จ. 28 พ.ค. - ศ. 20 ก.ค. 61
ตั้งแต่ จ. 7 พ.ค. 61 เป็ นต้นไป

จ. 4 ธ.ค. - ศ. 15 ธ.ค. 60
ส. 16 ธ.ค. 60 - อา. 8 ม.ค. 61

จ. 7 พ.ค. - ศ. 11 พ.ค. 61
ส. 12 พ.ค. - อา. 27 พ.ค. 61

ศ. 5 ม.ค. 61

ศ. 25 พ.ค. 61

การชําระเงินล่าช้าต้องชําระค่าปรับจํานวน 2,000 บาท)
อ. 15 ส.ค. - ศ. 25 ส.ค. 60
จ. 8 ม.ค. - ศ. 19 ม.ค. 61
จ. 28 พ.ค. - ศ. 1 มิ.ย. 61
3.4 ลงทะเบียนล่าช้า
3.5 ชําระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า
ส. 12 ส.ค. - ศ. 22 ก.ย. 60
ส. 6 ม.ค. - ศ. 16 ก.พ. 61
ส. 26 พ.ค. - ศ. 22 มิ.ย. 61
* 3.6 ชําระค่าปรับการชําระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า จํานวน 2,000 บาท
อ. 15 ส.ค. - ศ. 3 พ.ย. 60
จ. 8 ม.ค. - ศ. 30 มี.ค. 61
จ. 28 พ.ค. - ศ. 6 ก.ค. 61
อ. 15 ส.ค. - ศ. 25 ส.ค. 60
จ. 8 ม.ค. - ศ. 19 ม.ค. 61
จ. 28 พ.ค. - ศ. 1 มิ.ย. 61
3.7 ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
3.8 ยืน่ แบบฟอร์มขอคืนเงินค่าหน่วยกิตสําหรับรายวิชาที่ขอลด
อ. 15 ส.ค. - ศ. 15 ก.ย. 60
จ. 8 ม.ค. - ศ. 9 ก.พ. 61
จ. 28 พ.ค. - ศ. 22 มิ.ย. 61
รายวิชา ช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา
จ. 8 ม.ค. - ศ. 16 ก.พ. 61
อ. 15 ส.ค. - ศ. 22 ก.ย. 60
จ. 28 พ.ค. - ศ. 22 มิ.ย. 61
3.9 ชําระค่าลงทะเบียนเพิ่ม กรณี ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
ส. 2 มิ.ย. - ศ. 13 ก.ค. 61 หรื อ
3.10 ขอถอนรายวิชา (Withdrawal) ไม่สามารถขอคืนเงินค่าหน่วยกิต ส. 26 ส.ค. - ศ. 1 ธ.ค. 60 หรื อ ส. 20 ม.ค. - ศ. 27 เม.ย. 61
1 สัปดาห์ก่อนการสอบครั้ง หรื อ 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ
1 สัปดาห์ก่อนการสอบครั้ง
ได้
สุดท้ายของวิชานั้น
ครั้งสุ ดท้ายของวิชานั้น
สุดท้ายของวิชานั้น
4. อาจารย์ ที่ปรึกษา/ประธานหลักสู ตรแจ้ งผลการตรวจสอบข้ อมูลการ
ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับข้อมูลการลงทะเบียนจากนักศึกษา
ลงทะเบียน
5. ระบบจะจัดทํา Invoice, Course List พร้ อมทั้งแจ้ งให้ นักศึกษาทราบทาง e-mail และนักศึกษา Download Invoice และ Course List และนํา Invoice ไปชําระ
ค่ าลงทะเบียนที่เคาน์ เตอร์ ธนาคารหรือผ่ านช่ องทาง electronic
5.1 ลงทะเบียนปกติ
12 วัน นับจากวันที่นกั ศึกษาเข้ามาลงทะเบียน
5.2 ลงทะเบียนล่าช้า
5.3 ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด
6. ประกาศจํานวนและรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ ละรายวิชาพร้ อม
สถานภาพการชําระเงิน ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th ในส่ วน ตั้งแต่ อ. 25 ก.ค. 60 เป็ นต้นไป ตั้งแต่ จ. 18 ธ.ค. 60 เป็ นต้นไป ตั้งแต่ จ. 21 พ.ค. 61 เป็ นต้นไป
e-registration
7. กรณีนักศึกษาที่ไม่ ลงทะเบียนและ/ หรือไม่ ชําระเงินค่าลงทะเบียน
ต้ องติดต่ องานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพือ่
ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
8. งานบริการการศึกษาเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ ลงทะเบียน และ /
หรือไม่ ชําระเงิน ไปยังมหาวิทยาลัยเพือ่ ตัดพ้ นสภาพนักศึกษา
** 9. ปิ ดระบบการลงทะเบียน e-registration
10. นักศึกษาทําการประเมินรายวิชาออนไลน์
11 หลักสู ตรแจ้ งการประเมินผลแต่ ละรายวิชาประจําภาคการศึกษามายัง
บัณฑิตวิทยาลัย
12 ประกาศผลการเรียนทาง Website
http://www.grad.mahidol.ac.th ในส่ วน e-registration
หมายเหตุ

จ. 25 ก.ย. - ศ. 13 ต.ค. 60

จ. 19 ก.พ. - ศ. 9 มี.ค. 61

-

จ. 30 ต.ค. 60

จ. 26 มี.ค. 61

-

จ. 27 พ.ย. - อา. 3 ธ.ค. 60
จ. 13 พ.ย. - จ. 18 ธ..ค. 60

จ. 30 เม.ย. - อา 6 พ.ค. 61
จ. 2 เม.ย. - จ. 14 พ.ค. 61

จ. 2 ก.ค. - อา. 8 ก.ค. 61
จ. 23 ก.ค. - จ. 13 ส.ค. 61

ภายใน ศ. 29 ธ.ค. 60

ภายใน ศ. 25 พ.ค. 61

ภายใน ศ. 27 ก.ค. 61

ตั้งแต่ ศ. 5 ม.ค. 61 เป็ นต้นไป ตั้งแต่ พฤ. 31 พ.ค.61 เป็ นต้นไป ตั้งแต่ พ. 1 ส.ค. 61 เป็ นต้นไป

* นักศึกษา Download Invoice ค่าปรั บการชําระเงินล่ าช้ าจํานวน 2,000 บาท ที่ระบบ e-registration และนําไปชําระที่ธนาคารที่บัณฑิตวิทยาลัยระบุใน Invoice
** กรณีมีความจําเป็ นต้ องลงทะเบียน หลังจากปิ ดการลงทะเบียนระบบ e-registration ไปแล้ ว เช่ น กรณีนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ เข้ าศึกษา นักศึกษาต้ องยืน่ แบบฟอร์ ม
ขอลงทะเบียน ด้ วยแบบฟอร์ ม AS-3-06
ข้ อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2560

