
หนา 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตรศึกษาเพื่อการพัฒนาองคการ
 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

เลขประจําตัวนักศึกษา               ชื่อ-นามสกุล                                แผนการศึกษา          อาจารยท่ีปรึกษา (Academic Advisor)
6037624  SHEO/D ร.ต.หญิง  อัมพิราวรรณ   โปษยานนท  (***)  แบบ 2 ผศ. สุขุมพงษ ชาญนุวงศ
6037625  SHEO/D นาย  วีรยุทธ   เกียรติสกุลชัย  (***)  แบบ 2 ผศ. สุขุมพงษ ชาญนุวงศ
6037626  SHEO/D น.ส.  แสงธรรม   กัลชาญกิจ    แบบ 2 ผศ. สุขุมพงษ ชาญนุวงศ
6037627  SHEO/D น.ส.  ณัฎฐา   รัตนพฤกษ  (***)  แบบ 2 ผศ. สุขุมพงษ ชาญนุวงศ
6037628  SHEO/D นาย  สมภพ   เข็มทอง  (***)  แบบ 2 ผศ. สุขุมพงษ ชาญนุวงศ
6037629  SHEO/D นาง  พจนา   สุวรรณกิจ  (***)  แบบ 2 ผศ. สุขุมพงษ ชาญนุวงศ
6037630  SHEO/D น.ส.  มันตา   วุฒิสถิตถาวร  (***)  แบบ 2 ผศ. สุขุมพงษ ชาญนุวงศ

ประธานหลักสูตร  :  ผศ. สุขุมพงษ ชาญนุวงศ

กําหนดการสําหรับนักศึกษาใหม
               1. ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทุกคนจะตองกรอกขอมูลและตรวจสอบประวัตินักศึกษา  (บฑ.11 A ระเบียนประวัตินักศึกษา) 
                   ท่ีงานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 
               2. ชําระคาข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม คาตรวจสุขภาพและทันตกรรม จํานวน 2,500 บาท ณ สถานท่ีรายงานตัวเขาศึกษา
                   และเขารับการตรวจสุขภาพและทันตกรรม
               3. นักศึกษาใหมทุกทานตองเขารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล  เพื่อเขารับฟงโอวาทจาก    
                   อธิการบดี รับฟงคําช้ีแจงเกี่ยวกับแนวทางการเรียน การทําวิทยานิพนธ และการพัฒนาภาษาอังกฤษ  และนักศึกษา
                   จะไดรับบัตรประจําตัวนักศึกษาและ Internet Account  วันท่ี 10 สิงหาคม 2560  เวลา 8.30 - 12.00 น. 
                   ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
               4. กําหนดการเรียนบางรายวิชาชวงภาคฤดูรอนกอนเปดเรียนภาคตน
                   - ไมตองศึกษารายวิชาใดๆ
               5. (***) นักศึกษาจะตองสอบผานความรูภาษาอังกฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดับคะแนน 500 ข้ึนไป กับงานศูนยภาษา 
                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  หรือมีผลการสอบผานความรูภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังตอไปนี้
                   - IELTS             ท่ีระดับคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                   - TOEFL iBT     ท่ีระดับคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สําหรับนักศึกษาท่ีมีผลสอบไมเปนไปตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ใหดําเนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
                   มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
                   มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558 ท้ังนี้ นักศึกษาตองมีผลการสอบผานความรูภาษาอังกฤษกอนสอบปองกันวิทยานิพนธ
                   สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th. หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภาษา 
                   โทร. 0 2441 4125 ตอ 221-222
               6. กําหนดการปฐมนิเทศของคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาตร ในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น.
                   ณ อาคาร 4 ช้ัน 5 คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ม.มหิดล ศาลายา
               7. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสูตรฯ ในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560  เวลา  13.00 น.
                   ณ หอง 301  ช้ัน  3  ภาควิชามนุษยศาสตร  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ม.มหิดล ศาลายา
                   ติดตอผูประสานงาน คุณกิ่งกนก  เพชรสังข  โทร. 02 800-2841-60  ตอ 1402  e-mail : kingkanok.pet@mahidol.ac.th
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตรศึกษาเพื่อการพัฒนาองคการ
 (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

               8. ใหนักศึกษาอานหนังสือเพื่อปรับพื้นฐาน 5 เลม
                   -  ดานจริยศาสตร
                     1) จริยศาสตรเบ้ืองตน
                     2) ปรัชญาเบ้ืองตน (อ.วิทย  วิศทเวทย)
                     3) ปรัชญาท่ัวไป (ของทานใครก็ได)
                   -  ดานการบริหารจัดการองคกร
                      1) จริยธรรมทางธุรกิจ
                      2) การจัดการองคกร
               9. กําหนดการเปด - ปดภาคการศึกษา  ปการศึกษา 2560
                   ภาคการศึกษาท่ี 1 เปดวันท่ี 15 สิงหาคม 2560  ปดวันท่ี 8 ธันวาคม 2560
                   (กําหนดการลงทะเบียนเรียนประจําภาคตน ปการศึกษา 2560
                           - ลงทะเบียนผานระบบ e-registration วันท่ี 10 - 21 กรกฎาคม 2560
                           - วันสุดทายของการชําระคาลงทะเบียน วันท่ี 11 สิงหาคม 2560)
                   ภาคการศึกษาท่ี 2 เปดวันท่ี 8 มกราคม 2561  ปดวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561
                   ภาคฤดูรอน          เปดวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561  ปดวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561
               
               หมายเหตุ 1. นักศึกษาท่ีเปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีความประสงคจะขอหนังสือรับรองการเขาศึกษา
                                   เพื่อลาศึกษา ยื่นตอตนสังกัด สามารถ Download แบบฟอรม บฑ.23 คํารองขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
                                   ไดท่ี Website ของบัณฑิตวิทยาลัยหรือในระบบการรายงานตัวเขาศึกษาหรือท่ีงานรับนักศึกษา 
                                   หรือท่ีบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแหง
                              2. ผูสมัครท่ีมีช่ือในประกาศการรับเขาศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                   ในปการศึกษานั้น จะตองสงหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ฉบับสมบูรณ ท่ีระบุวันท่ีสําเร็จการศึกษา
                                   และหลักฐานการสําเร็จการศึกษา คือ ใบอนุมัติปริญญา มายังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2560
                                   หากไมสามารถนําสงในวันดังกลาวขางตนได ใหดําเนินการขอผอนผันพรอมแจงเหตุผล และระบุวันท่ีสามารถ
                                   สงเอกสารไดแนนอน โดยมีการลงนามรับรองโดยอาจารยผูรับผิดชอบของสถาบันตนสังกัดเดิม และเสนอผาน
                                   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเขาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล มายังบัณฑิตวิทยาลัย หาก
                                   พบวานักศึกษาไมสามารถสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมไดทันกําหนด ในวันแรกของการเปดภาคการศึกษา
                                   ของปท่ีสมัครเขาศึกษานั้น โดยไมมีเหตุอันควร บัณฑิตวิทยาลัย จะทําการยกเลิกเพิกถอน สถานภาพการรับเขา
                                   ศึกษาของบุคคลผูนั้น และไมคืนเงินคารับสมัครและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ไมวากรณีใดท้ังส้ิน
                               3. หากบัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจพบภายหลังวาเอกสารหลักฐานตางๆ ของบุคคลใดท่ีรับเขาศึกษาเปนเอกสารที่
                                   ไมถูกตองตามความเปนจริง มีขอมูลอันเปนเท็จ หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร ขอความ และอ่ืนใดก็ตาม
                                   บัณฑิตวิทยาลัย จะทําการยกเลิกเพิกถอนสถานภาพรับเขาศึกษาของบุคคลผูนั้น และดําเนินการตามกฎหมาย
                                   โดยไมคืนเงินคารับสมัครและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ไมวากรณีใดท้ังส้ิน


