ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
------------------------------------บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล กํ า หนดเปิ ด รั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญา
มหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ www.grad. mahidol.ac.th ที่เมนู
“ผู้สนใจเข้าศึกษา”
๒. กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
๓.๑ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
๓.๒ สถาบั น การศึ ก ษาที่ ผู้ ส มั ค รสํ า เร็ จ การศึ ก ษามาทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศต้ อ งเป็ น
สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
๓.๓ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กํ า หนดให้ ผู้ ส มั ค รยื่ น ผลคะแนนภาษาอั ง กฤษตามเกณฑ์ ม าตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษขั้นต่ําที่รับเข้าศึกษา* (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร) ดังนี้
ผู้สมัครระดับปริญญาเอก
- IELTS
ที่ระดับ ๓ คะแนนขึ้นไป หรือ
- TOEFL – iBT
ที่ระดับ ๓๒ คะแนนขึ้นไป หรือ
- TOEFL – ITP (เฉพาะที่จดั สอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป
ผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต
- IELTS
ที่ระดับ ๓ คะแนนขึ้นไป หรือ
- TOEFL – iBT
ที่ระดับ ๓๒ คะแนนขึ้นไป หรือ
- TOEFL – ITP (เฉพาะที่จดั สอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือ
- MU GRAD TEST (Computer - based)
ที่ระดับ ๓๖ คะแนนขึ้นไป
* หลักสูตรบางสาขาวิชามีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ําที่รับเข้าศึกษา
แตกต่างจากเกณฑ์ข้างต้น ขอให้ตรวจสอบจากเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
ทั้ ง นี้ ส ามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ จ ากประกาศเรื่ อ ง มาตรฐานความรู้ ภ าษาอั ง กฤษฯ ที่
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php หรื อสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ต่อ ๑๕๐-๑๕๒
หมายเหตุ:  กรณี คุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค รไม่ ต รงตามที่ ห ลั ก สู ต รสาขาวิ ช ากํ า หนด ให้ ต รวจสอบผลการพิ จ ารณา
คําร้องอนุมัติสมัครสอบที่ระบบรับสมัคร และ e-mail ส่วนตัวของผู้สมัคร ทั้งนี้ผลการพิจารณาคําร้อง
อนุมัติสมัครสอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย และขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครไม่ว่ากรณีใด

-๒ ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครในข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรสาขาวิชาที่
ต้องการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากําหนด หากภายหลังบัณฑิตวิทยาลัย
และหลัก สูตรสาขาวิชาตรวจสอบแล้ว พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่กําหนด บัณฑิต
วิทยาลัยจะไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
๔. หลักฐานประกอบการสมัคร
๔.๑ หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ํา
ที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร)
๔.๒ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
๔.๒.๑ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สําเนาปริญญาบัตร
๔.๒.๒ ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ หรือสาร
นิพนธ์ (ในปีการศึกษา ๒๕๖๑) ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากําลังศึกษาอยู่
ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกําหนดที่
จะสําเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑
๔.๓ หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript)
๔.๓.๑ ผู้สําเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้บันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ที่มีแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
๔.๓.๒ ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ หรือสาร
นิพนธ์ที่มีกําหนดจะสําเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ใช้บันทึกผลการศึกษา
(Grade Report)
๔.๓.๓ ผู้ที่ได้รับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาก่อน ต้องใช้บันทึกผลการศึกษา ตลอด
หลักสูตร (Transcript) สําหรับวุฒิดังกล่าวนี้ด้วย
๔.๔ รูปถ่ายขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB ให้เป็นรูปหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดําหรือหมวก และถ่าย
มาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
๔.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๔.๖ หลักฐานเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกําหนด เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางานหรือสําเนา
ใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น
ในการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่
ระบุในข้อ ๔ รวมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชากําหนด โดยขนาดของไฟล์เอกสารต้องไม่เกิน 2 MB
รูปแบบไฟล์ pdf (สําหรับเฉพาะรูปถ่าย ให้ส่งไฟล์รูปแบบ jpeg)
หมายเหตุ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดําเนินการให้สถานศึกษาส่ง
บันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕/๒๕ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๑๑๐-๑๑๕ หรือ ๐ ๒๔๔๑ ๙๑๒๙
ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

-๓ภาคต้น
- รอบที่ ๑ บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเอกสารการสําเร็จการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
- รอบที่ ๒ บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเอกสารการสําเร็จการศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ภาคปลาย
- บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเอกสารการสําเร็จการศึกษา ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถดูรายละเอียดการส่งเอกสารการสําเร็จการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.grad.mahidol.ac.th

หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือ
เป็นเอกสารปลอม บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ รวมทั้งจะดําเนินการตามกฎหมาย
แก่ผู้ที่ยื่นเอกสารหลักฐานเท็จด้วย
๕. จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สามารถสมัครได้ในแต่ละรอบการสมัคร สามารถสมัครได้มากกว่า ๑
หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจํานวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร
๖. ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครเฉพาะทาง Internet โดยผู้สมัครจะต้องดําเนินการดังนี้
๖.๑ สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/
๖.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครในหลักสูตรสาขาวิชาที่ตอ้ งการสมัคร
๖.๓ ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัคร
๖.๔ กรอกใบสมั ค ร (บฑ.๘) ให้ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น และต้ อ งส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบรั บ สมั ค รตาม
กําหนดการรับสมัคร
๖.๕ การส่งหลักฐานประกอบการสมัคร
๖.๕.๑ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ระบุตามข้อ ๔. และลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องทุกฉบับ
๖.๕.๒ ส่งไฟล์เอกสาร (Upload) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ และเอกสารหลักฐาน
การชําระเงิน โดยขนาดของไฟล์เอกสารต้องไม่เกิน 2 MB รูปแบบไฟล์ pdf (เฉพาะรูป
ถ่าย ให้ส่งไฟล์รูปแบบ jpeg) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องส่งไฟล์เอกสารหลักฐานดังกล่าวผ่านระบบรับ
สมัคร
(หากพ้ นกํ าหนดการส่ งเอกสารฯ ตามกํ าหนดการรั บสมั คร บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยจะไม่ รั บ
พิจารณา)
๖.๖ ค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมเป็นเงินหลักสูตรสาขาวิชาละ ๕๐๐
บาท สามารถชําระเงินค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) ได้ ๓ วิธี ดังนี้
๖.๖.๑ ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบ Invoice ค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) จํานวนเงิน ๕๐๐ บาท เพื่อนําไป
ยื่นชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน Invoice
๖.๖.๒ ชําระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยผู้สมัครจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในระบบการ
ชําระเงินผ่านบัตรเครดิตให้ครบถ้วน (ผู้สมัครต้องตรวจสอบการชําระเงินจากทางธนาคาร
ด้วยเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการชําระเงินไม่ทันตามกําหนดเวลา

-๔๖.๖.๓ ชําระเงินผ่านระบบ e - payment ของธนาคารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน Invoice โดยผู้สมัคร
จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนการชําระเงินผ่านระบบดังกล่าวให้ครบถ้วน (ผู้สมัครต้อง
ตรวจสอบการชําระเงินจากทางธนาคารด้วยเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการชําระ
เงินไม่ทันตามกําหนดเวลา)
ทั้งนี้ กําหนดการชําระเงินของผู้สมัครในแต่ละรอบ คือ
ภาคต้น
- ผู้สมัครรอบที่ ๑ จะต้องชําระเงินก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
- ผู้สมัครรอบที่ ๒ จะต้องชําระเงินก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ภาคปลาย
- ผู้สมัครจะต้องชําระเงินก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
(บัณฑิตวิทยาลัย ไม่รับเงินสด ธนาณัติ และเอกสารการเงินประเภทอื่นๆ นอกจากวิธีการ
ชําระเงินที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น และกรณีผู้สมัครชําระเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กําหนดไว้
บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะและต้องชําระใหม่
ทั้งหมด)
๖.๗ กรณีผู้สมัครประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษามากกว่า ๑ หลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละรอบที่
รับสมัคร สามารถสมัครได้ ทั้งนี้ต้องเริ่มดําเนินการตาม ข้อ ๖.๔ – ๖.๖ ใหม่ และต้องชําระค่าใบ
สมัคร (รวมค่าสมัคร) ตามจํานวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร
๖.๘ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
จะแจ้งสถานะการรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.grad.mahidol.ac.th/ th/prospectivestudents/applicant-status01.php
ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียน (ถ้าหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัครมีการสอบข้อเขียน) ผู้สมัครต้องนําบัตร
ประจําตัวประชาชนฉบับจริงหรือบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริงมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย (ถ้าไม่มีบัตรที่
กล่าวมาแล้วข้างต้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบ
แล้ว ต้องมีสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่ลงนามรับรองถูกต้องมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย หากไม่มี
หลักฐานดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๗. การสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
กําหนดการสอบข้อเขียน (กรณีหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัครมีการสอบข้อเขียน) ผู้สมัครระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒
วันที่สอบ
รอบที่ ๑
๑๖ ก.พ.๖๒

วันที่สอบ
รอบที่ ๒

วันที่สอบ
ภาคปลาย

๑ มิ.ย.๖๒ ๒๖ ต.ค.๖๒

วิชาที่สอบ

เวลาที่สอบ

สถานที่สอบ

วิชาเฉพาะของ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐. น. ม. มหิดล ศาลายา จ. นครปฐม
โดยดูรายละเอียดห้องสอบได้จาก
หลักสูตร*
www.grad.mahidol.ac.th

* ดูรายละเอียดวิชาสอบ จากตารางการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
ทั้งนี้ผสู้ มัครต้องเข้าสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี) ให้ตรงกับกําหนดการสอบในรอบที่สมัคร

กาหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีการศึกษา 2562

ลาดับ

รายละเอียดกาหนดการ

1

สมัครออนไลน์
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ จะปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น.
และผู้สมัครต้องชาระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)
ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร (ณ ม.มหิดล ศาลายา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวเข้าศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตรวจสุขภาพและทันตกรรม (กาหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
(สาหรับบางหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2562)

2
3
4
5
6
7
8
9

10 วันเปิด-ปิดเรียนภาคฤดูร้อน
11 ลงทะเบียนปีการศึกษา 2562
12 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ภาคต้น
รอบที่ 1

รอบที่ 2

ภาคปลาย

พฤ. 15 พ.ย. 61 - พฤ. 31 ม.ค. 62

ศ. 1 มี.ค. - ศ. 17 พ.ค. 62

พฤ. 1 ส.ค. 62 - พฤ. 10 ต.ค. 62

อ. 12 ก.พ 62
ส. 16 ก.พ 62
พ. 27 ก.พ. 62
จ. 4 - พ. 6 มี.ค 62
พ. 13 มี.ค. 62
จ. 18 - ศ. 22 มี.ค. 62
- เม.ย 62

อ. 28 พ.ค. 62
ส. 1 มิ.ย. 62
พ. 12 มิ.ย. 62
จ. 17 - พ. 19 มิ.ย. 62
พ. 26 มิ.ย. 62
จ. 1 - 5 ก.ค. 62
- ก.ค. 62

อ. 22 ต.ค. 62
ส. 26 ต.ค. 62
พ. 6 พ.ย. 62
จ. 11 พ.ย. - พ. 13 พ.ย. 62
พ. 20 พ.ย. 62
จ. 25 พ.ย. - ศ. 29 พ.ย. 62
- ธ.ค. 62

จ. 6 พ.ค. - ศ. 10 พ.ค. 62

-

-

จ. 27 พ.ค. - ศ. 19 ก.ค. 62
จ. 8 ก.ค. - ศ. 19 ก.ค. 62
พฤ. 8 ส.ค. 62

-

จ. 2 ธ.ค. - ศ. 13 ธ.ค. 62
- ม.ค. 63
(กาหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

13 วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562

อ. 13 ส.ค. 62

จ. 6 ม.ค. 63
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561

